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 عريفاتالتّ  1

ص خّلف منها، ما لم يقتِض سياق النّ  املعاني املوّضحة أمام كّل  - أينما وردت في هذه الوثيقة -أدناه ُيقصد بالكلمات واملصطلحات الواردة 

  ذلك:

 .الّتعليم: وزارة الوزارة

 البيانات في الوزارة. إدارةمكتب  املكتب:

مــة مثــل األرقــام أو الحــروف أو يّ األّولائـق فـي صورتهـا حّق مجموعـة مـن ال :البيانات
ّ
ور ة أو فــي صــورة غيــر منظ

ّ
  الصـ

ّ
ســجيّلت الثابتــة أو الفيديــو أو الت

ةالصوتّيــة أو الرّ 
ّ
 .مــوز التعبيريــ

 لغرض استخدامها. للوزارةقنية إلى البيانات واملوارد التّ  واملادّي  القدرة على الوصول املنطقّي  :الوصول إلى البيانات

 مسـتوى يعتمـد علـى األذونـات والصّ  مستوى الوصول إلى البيانات:
ّ
ةد الوصــول إلــى البيانــات واملــوارد ّلحيـات التــي تقيــ

ّ
علــى األشــخاص  الّتقنيـ

 ملــا هــو مطلــوب إلنجــاز املهــام و  املصّرح
ً
 املناطــة بهــم. املســؤولّياتلهــم وفقــا

ةأكــد مــن التّ  :قحّق التّ 
ّ
  عملّيةأي مســتخدم أو  هويـ

ّ
 أساســيّ أو جهــاز بصفتــه متطل

ً
 للّس بــا

ً
ةــماح بالوصــول إلــى املــوارد ا

ّ
 .الّتقنيـ

ةوصّلحيــات الوصــول إلــى البيانــات واملــوارد  حقوق تعريــف  صريح:التّ 
ّ
ـم، و عملّيةألي مســتخدم أو برنامــج أو  الّتقنيـ

ّ
بمســتويات الوصــول  الّتحك

 إليهــا.

 ها عند الحاجة.اسـتخدامة الوصول املناسـب واملوثوق إلـى البيانـات و ضمـان إمكانيّ  فر البيانات:اتو 

 .بهـا للوصـول إلى البيانـات أو اإلفصـاح عنهـا املصّرحالحفـاظ علـى القيـود  :سّرية البيانات

  :سّلمة البيانات
ً
 .حمايـة البيانـات مـن أي تعديـل أو إتـّلف غيـر مصـّرح بـه نظامـا

 سـّري، مقّيـد(. علـى أّنهـا )سـّري للغايـة، املصّنفةالبيانـات  :حمّيةاملالبيانات 

معهــا الوزارة مهمــا كان مصدرهــا، أو شــكلها أو اهــا أو تنتجهــا أو تتعامــل التـي تتلّق  - حمّيةاملغيـر  -البيانـات بعـد املعالجـة  :عاّمةالاملعلومات 

 طبيعتهــا.

 مقــروءة  - عاّمةالمـن املعلومـات  محّددةمجموعـة  البيانات املفتوحة:
ً
ـا
ّ
 ودون قيــود ويمكــن ألي فــرد أو جهــة  - آليـ

ً
تكــون متاحــة للعمــوم مجانــا

 ها أو مشــاركتها.اسـتخدام خاّصةأو  عاّمة

بـه إليها أو تعديلهــا إلــى ضــرر جســيم أو تأثيــر  املصّرحها أو الوصـول غيـر اسـتخدامفقدانهــا أو إســاءة  يـؤّديالبيانــات التــي  اسة:البيانات الحّس 

 .حقوقهــموحمايــة  األفراد خصوصّيةأو  حكومّيةالأو أنشــطة الجهــات  الوطنّيــةســلبي علــى املصالــح 

 (.عـامّ ي(، )مقّيـد(، )ي للغايـة( ،)سـرّ : )سـرّ الّتالية الّتصنيـفمسـتويات  مستويات تصنيف البيانات:

  الفرد:
ّ
ّلعم بطلــب خص املتقــّد الشــ

ّ
 .عاّمةالأو الحصــول علــى املعلومــات  االط

خصّيةالبيانات 
ّ

عرف عليه حديد، أو يجعل التّ معرفة الفرد على وجه التّ ي إلى من شأنه أن يؤدّ  - مهما كان مصدره أو شكله -كل بيان  :الش

خصّيةة االسم، ورقم الهويّ  -على سبيل املثال ال الحصر-ويشمل ذلك ، عند دمجه مع بيانات أخرى  ممكًنا بصفة مباشرة أو غير مباشرة
ّ

، الش

خصّيةجّلت واملمتلكات والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والّس 
ّ

ة، وصور الفرد ة والبطاقات االئتمانيّ وأرقام الحسابات البنكيّ ، الش

 
ّ
 ابتة أو املتحرّ الث

ّ
 خص ي.كة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الش

خصّيةصاحب البيانات 
ّ

  :الش
ّ
 الشـ

ّ
قبيعـي الـذي خص الط

ّ
خصّيةبـه البيانـات  تتعل

ّ
  الش

ّ
 عليـه.ة لــه أو مــن لــه الواليــة الشـرعيّ أو مــن يمث

خصّيةمعالجة البيانات 
ّ

جرى على البيانات  عملّياتجميع ال :الش
ُ
خصّيةالتي ت

ّ
على  - عملّياتة، وتشمل هذه الة أو آليّ بأي وسيلة كانت يدويّ  الش

منها وربطها مع بيانات جمع البيانات ونقلها وحفظها وتخزينها ومشاركتها وإتّلفها وتحليلها واستخراج أنماطها واالستنتاج  - سبيل املثال ال الحصر 

 أخرى.

الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك: سواء تمت معالجة البيانات  د: تحدترتبط تنظيميا بالوزارة: أي جهة جهة التحكم

 بواسطتها او عن طريق جهة املعالجة.

ة عاّمةــة أو جهــة اعتباريّ  حكومّيةأي جهــة  جهة املعالجة:
ّ
؛ تعالــج خاّصةــة ــة أو اعتباريّ ذات صفــة طبيعيّ  شـخصّية فــي اململكــة، وأّي  مســتقل

خصّيةالبيانــات 
ّ

ـمملصلحــة جهــة  الش
ّ
 عنهــا. الّتحك

ً
 ونيابــة

خصّيةاإلفصاح عن البيانات 
ّ

ـمعــدا جهــة  -تمكيــن أي شــخص  :الش
ّ
خصّيةمــن الحصــول علــى البيانــات  - الّتحك

ّ
ّلعأو اســتعمالها أو  الش

ّ
 االط

 عليهــا بــأي وســيلة وألي غــرض.
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خصّيةتسريب البيانات 
ّ

خصّيةاإلفصــاح عــن البيانــات  :الش
ّ

دون تصريـح أو سـند نظامـي، سـواء  أوالحصــول عليهــا، أو تمكيــن الوصــول إليهــا ،الش

 بقصـد أو بغيــر قصــد.

 مـن ِقبـل صاحــب البيانــات، ولكنّ  يتّم هـي موافقـة ال  :الّضمنّيةاملوافقة 
ً
 هـمنحهـا صراحـة

ّ
منــح ضمنيــ

ُ
 عــن طريــقـا ت

ً
أفعــال الشــخص ووقائــع  ا

روطوظــروف املوقـف، كتوقيـع العقـود أو املوافقـة علـى 
ّ

 واألحـكام. الش

  حكومّيةأي جهــة  :الخارجّية األطراف
ّ
ة عاّمةة أو جهــة اعتباريــ

ّ
  شـخصّيةفــي اململكــة، وأي  مســتقل

ّ
 ذات صفــة طبيعيــ

ّ
بخــّلف  خاّصةة ة أو اعتباريــ

ـمصاحــب البيانــات أو جهــة 
ّ
عنــى بمعالجــة البيانــات  املصّرحأو جهــة املعالجــة واألشــخاص  الّتحك

ُ
خصّيةلهــم، ت

ّ
 .الش

ل
ّ
  بيانات أعمال: ممث

ّ
 مـا التـي يعمـل بهـا، عاّمةالبهـا مـن قبـل الجهـة  اإلحتفاظجمعهـا و  يتّم ــخص املســؤول عــن البيانــات التــي هــو الش

ً
يكـون  وغالبـا

لأكثـر مـن  عاّمةالفي مســتوى إداري عــاٍل، ويمكــن أن يوجــد فــي الجهـة 
ّ
 بيانـات أعمـال. ممث

ة: أي شــخص يمنــح مستخدم البيانات
ّ
ّلعالوصــول إلــى البيانـات بغـرض  صّلحيـ

ّ
 للمهــام اسـتخدامعليها أو  االط

ً
بهــا مــن  املصّرحها أو تحديثهــا وفقــا

لقبــل 
ّ
 .األعمالبيانــات  ممث

ةوالبيانــات  األعمالهــي املعلومــات التــي تصــف البيانــات وخصائصهــا، ومــن بينهــا بيانــات  :الوصفّيةالبيانات 
ّ
  الّتقنيـ

ّ
 ة.شــغيليّ والت

 البيانات املقروءة آلي
ً
هيكلـة بصيغـة ا

ُ
 يمكــن قراءتهــا ومعالجتــه  معّينة: ُيقصـد بهـا البيانـات امل

ً
ـا
ّ
أجهــزة الحاســب اآللــي أو األجهــزة  اسـتخدامب آليـ

 
ّ
 وحيــة وغيرهــا مــن األجهــزة.الل

  للبيانات املفتوحة: الوطنّيــةة املنصّ 
ّ
 هــي منصـ

ّ
عنــى بـــة وطنيــ

ُ
 وحفــظ ونشــر مجموعــات البيانــات املفتوحــة. إدارةة موّحــدة علــى مســتوى اململكــة ت

  ترخيص البيانات املفتوحة:
ّ
 م استخدام البيانات املفتوحة.رخصة تنظ

 ع وغيــر مسـّج أي صيغــة مقبولــة علــى نطــاق واســ الصيغة املفتوحة:
ّ
  معّينةـة بمنصّ  خاّصةة وغيـر لة امللكيـ

ّ
ـن املعالجـة ويمكـن قراءتهـا آليـ

ّ
 وتمك

ً
ا

 اآلليـة لتلــك البيانــات، كمــا تيّســر قــدرات التحليــل والبحــث.

لبم مقّد 
ّ
الث، أوالقطــاع أو الخـاّص  عـامّ أي جهـة مـن القطاعيـن ال :الط

ّ
 م بطلــب ملشــاركة البيانــات.يتقــّد ، أو أي فــرد الث

لب مقـّدممعلومــات عــن  يتضّمـنـص لطلـب مشـاركة البيانات والــذي مـوذج املخصّ النّ  طلب مشاركة البيانات:
ّ
والغــرض  والبيانــات املطلوبــة، الط

 طلـب مشـاركة البيانـات. الـذي مـن أجلـه تـّم 

فاقّية
ّ
فاقّية مشاركة البيانات: ات

ّ
 رسـميّ  ات

ّ
 لشــروط  -خـر آمـع أي طـرف  حكومّيةجهـة  -عـة بيـن طرفيـن ة موق

ً
للموافقـة علـى مشــاركة البيانــات وفقــا

 ومتوافقــة مــع مبــادئ مشــاركة البيانــات. محّددةوأحــكام 

  ة مشاركة البيانات:آليّ 
ّ
  -طريقهــا مشــاركة البيانــات عــن  يتّم ريقــة التــي الط

ً ّ
شـاركة فـي مشـاركة امل األطراف مــن وســيلة نقــل البيانـات، و تشــمل كّل

 ة.تعــّدداملشــاركة عــن طريــق أطــراف م ،د خدمةاملشــاركة املباشـرة، املشـاركة عـن طريـق مـزّو  البيانــات، ونمــوذج املشــاركة:

املسـتخدمة لضمـان سـّلمة البيانات وحمايتهــا ووســائل معالجتهــا والوصــول  املادّيةمانـات والضّ  الّسياساتاألجهـزة واإلجـراءات و  :األمنّية الّضوابط

 إليهـا.

  
ّ
 كل شــخص لــم يتجــاوز  :فلالط

ّ
 عشــرة مــن عمــره. ـةآمنالث

ة :األهلّية
ّ
  صّلحيـ

ّ
. علــى وجــه يعتــّد فــات منــه صرّ ــخص لصــدور التّ الش

ً
 ونظامــا

ً
 بــه شــرعا

  :ناقص األهلّية
ّ
  يتّم ة ولـم الّسابعوهـو مـن أكمـل  -غيـر املميـز ة غيـر مكتملـة كالصّ مـن لديـه أهليـ

ّ
وذي الغفلة،  - عشـرة مـن العمـر  ـةآمنالث

 ومن في حكمه: فاقد أو ناقص األهلّية. .فيه، ومن به عاهة عقلّية، ونحوهموالّس 

  :الوليّ 
ّ

فـل حســب أحــكام الش
ّ
 ــريعة أو األنظمــة ذات العّلقــة.أحـد الوالديـن أو مـن تكـون لـه الواليـة علـى شــؤون الط

  :الوالية
ّ
ةلـه تخوّ  رع للولـّي سـلطة يثبتهـا الشـ

ّ
فـل نيابــة عنــه فيمــا  إدارةالّتصــرف و  صّلحيـ

ّ
قشــؤون الط

ّ
 يحّقـقببدنــه ونفســه ومالــه وبمــا  يتعل

خصّيةبمعالجــة بياناتــه  خاّصةالمصالحــه، ومنهــا اتخــاذ القــرارات 
ّ

 .الش

خصّيةالبيانات 
ّ

  يتضّمـن كل بيـان شـخص يّ اسة: الحّس  الش
ّ
أو  ينـّي أو معتقـده الّد ، أو القبلـّي  العرقـّي ـن فـي حكمـه فـل وماإلشـارة إلـى أصـل الط

 األمنّيةـة و ـة. وكذلـك البيانـات الجنائيّ سـات أهليّ تــه فــي جمعيــات أو مؤّس علــى عضويّ  أو يــدّل  ،ّي سياسـأو ال الفكـرّي 
ّ
 ، أو بيانــات السـ

ّ
ة ـمات الحيويــ

ةال تحّددالتــي 
ّ
 ة، أو ، أو البيانـات الوراثيّ هويـ

ّ
  ة،البيانات االئتمانيــ

ّ
الفــرد  علـى أّن  وبيانــات تحديـد املوقـع، والبيانـات التـي تـدّل ة، أو البيانــات الصحيــ

 مجهــول األبويــن أو أحدهمــا.

خصّيةمحتـوى البيانـات  ــحهــو بيــان خارجــي موّجــه لألفــراد يوضّ  :خصوصّيةإشعار ال
ّ

 كيفّيةوالغـرض مـن معالجتهـا و  ووسـائل جمعهـا الش

صبهــا وآليــة  اإلحتفاظمعهــا وفتــرة  مشـاركة هـذه البيانـات يتّم والجهـات التـي سـ هااسـتخدام
ّ
 منهــا. الّتخل
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  :خصوصّيةسياسة ال
ّ
متثـال لهـا أصحــاب البيانـات وااللتزامـات التـي يجـب اإل  حقوق ــح توضّ  وزارةهــة إلــى العامليــن فــي الة موّج هــي وثيقــة داخليــ

 .حقوقهــمأصحـاب البيانـات وحمايــة  خصوصّيةللمحافظـة علـى 

ـمعــدا جهــة  -تمكيــن أي شــخص  اإلفصاح عن البيانات:
ّ
خصّيةمــن الحصــول علــى البيانــات  - الّتحك

ّ
ّلعأو اســتعمالها أو  الش

ّ
بــأي  عليهــا االط

 وســيلة وألي غــرض.

خصّيةنقل البيانات 
ّ

خصّيةإرســال البيانــات  :الش
ّ

بهـدف معالجتها سـواء  -وســيلة كانـت  بــأّي  -ــة للمملكــة الجغرافيّ  الحدودإلــى جهــة خــارج  الش

 ألغــراض 
ً
ةقـل ألغـراض ، بمـا فـي ذلـك النّ نظامّيـةمبنيـة علـى أسـس  محّددةكانت بطريقة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وفقــا

ّ
حة أو أو لحمايـة الّص  أمنيـ

 ال عاّمةالـّلمة الّس 
ً
فاقّيةأو تنفيـذا

ّ
 فيهـا. ت

ً
 تكـون اململكـة طرفـا

علــى قبولــه  البيانــات تــدّل صاحــب  ة ومطلقـة مـنوصـادرة بـإرادة حـرّ  محّددةو  تكـون صريحـة الكترونّيـةموافقـة مكتوبـة أو  :الّصريحةاملوافقة 

خصّيةبياناتـه  ملعالجــة
ّ

 .الش

سويق
ّ
  تسـويقّيةعــن طريقـه توجيـه مـادة  يتّم أي اتصــال، بــأي وســيلة كانــت،  املباشر: الت

ّ
 ة إلـى شــخص بعينــه.أو دعائيـ

خصّيةنقـل البيانـات  قل املباشر:النّ 
ّ

 جهـة أخـرى. مـن الجهـة املرسـلة إلــى الجهــة املســتقبلة دون مــرور البيانــات بـأّي  الش

خصّيةنقـل البيانـات  قل غير املباشر:النّ 
ّ

 بجهـة أخـرى أو أكثـر. الش
ً
 مـن الجهـة املرسـلة إلـى الجهـة املسـتقبلة مـرورا

خصّيةنقـل البيانـات  قل العرض ي:النّ 
ّ

 مـا يكـون ملـرة واحـدة  -متكرر أو منتظـم بشـكل غيـر  الش
ً
لعدد محـدود مـن األشـخاص، ومنهـا علـى  -عـادة

 مـن خدمـة فـي دولـة أخـرى ملصلحـة صاحـب البيانـات. اإلســتفادةسـبيل املثــال، نقــل البيانــات لغــرض 

  الوطنّيــة البيانــات إدارةمــن مكتــب  مّدةقائمــة معت عتماد:قائمة اإل 
ّ
 ن أسـماء الـّد تتضمـ

ّ
 أصحـاب حقوق بمسـتوى كاٍف مـن الحمايـة ل عول التـي تتمتـ

قالبيانــات فيمــا 
ّ
خصّية بمعالجــة بياناتهــم يتعل

ّ
 .الش

 األساســّيةــة كالبيانــات يّ األّولتبادلهــا فــي صيغتهــا  يتّم مــة مــن املعاجلــة و متقّد  عملّياتهــي البيانــات التــي لــم تخضــع ل البيانات غير املعالجة:

ةعرضهــا فــي بطاقــة ال يتّم للمواطــن التــي 
ّ
وائـح، باســتثناء املعالجــة التــي تفرضهــا األنظمــة و الوطنّيــة هويـ

ّ
لغـرض مشـاركة البيانـات،  الّسياساتو  الل

خصّيةر، املعالجــة املســبقة قبــل مشـاركة البيانات ومنهـا علـى سـبيل املثــال ال الحصــ
ّ

( Data Scrambling( أو املــزج )Data Maskingعتيم )كالتّ  الش

 (.Data Anonymizationعمية )أو التّ 

عـن طريـق دمجهـا مـع بيانـات أخـرى  مضافـة البيانــات بعــد معالجتهــا بهــدف خلــق قيمــة علــى املعتمدة الّتطبيقـاتالخدمــات أو  منتجات البيانات:

ـةحليــّلت ؤى والتّ ومنهـا علـى سـبيل املثـال ال الحصـر: الـرّ  أو إثرائهــا أو تهيئتهــا أو تحليلهــا أو تمثيلهــا،
ّ
، ولوحــات املعلومــات الوصفّيةأو  التنبؤيـ

 التّ 
ّ
 فاعليــ

ّ
 ات( وغيرهــا.ة )املنصــ

 .حكومّيةالهي البيانات التي تنتجها الجهات  :حكومّيةالالبيانات 

 عـن الجهـة حكومّيةالمهــا الجهــات التــي تقّد  األساســّيةالخدمــات  :حكومّيةالالخدمات 
ً
، والتـي يمكـن تقديمهـا عـن طريـق طـرف ثالـث نيابـة

 .حكومّيةلا

تقوم بتزويـد البيانـات أو تقديـم منتجـات البيانـات بمقابـل مالـي بشـكل مباشـر أو غيـر  خاّصةأو جهـة  حكومّيةأي فـرد أو جهـة  د البيانات:مزّو 

 مباشـر.

 مــن منتجــات البيانـات بمقابـل مالـي. اإلســتفادةتقوم بطلــب البيانــات أو  خاّصةأو جهـة  حكومّيةأي فـرد أو جهـة  املستفيد من البيانات:

سويق
ّ
 ــة أخــرى.نشــاط تبــادل أو تــداول أو تزويــد البيانــات الخــام أو البيانــات املعالجــة مقابــل مبلــغ نقــدي أو قيمــة عينيّ  :الت

ة عاّمةأو جهــة  حكومّيةأي جهــة  :حكومّيةالالجهة 
ّ
أي شـركة  حكومّيةالفــي حكــم الجهــة  ويعــّد  لهــا، الّتابعـةمــن الجهــات  باململكــة، أو أّي  مســتقل

تلـك املرافــق أو  إدارة فيمـا يخـّص  عاّمةأو تشــغيلها أو صيانتهــا، أو تقــوم بمباشـرة خدمـة  الوطنّيــة الّتحتّيةأو البنـى  عاّمةالاملرافـق  إدارةتقـوم بـ

 .الّتحتّيةالبنــى 

  أي شـخصّية :خاّصةالالجهة 
ّ
  خاّصةة ذات صفــة اعتباريــ

ّ
 محليّ  سـواء أكانـت -صـة بالعمـل فـي اململكـة مرخ

ّ
فــي حكــم  ويعــّد  -ة ــة أو أجنبيــ

 الفــرد املواطــن أو املقيــم بشــكل رســمي فــي اململكــة الــذي يقــوم بتزويــد البيانــات أو تقديــم منتجــات البيانــات. خاّصةالالجهــة

  حكومّيةأي جهـة غيـر  ة:الجهة غير الربحيّ 
ّ
 م خدماتهـا ومنتجاتهـا بشـكل غيـر ربحـي.صـة بالعمـل فـي اململكـة وتقـّد مرخ

 ــة أو اعتباريّ ذات صفــة طبيعيّ  شـخصّيةأي  املطّور:
ّ
 ــة تقـوم بتطويـر أنظمـة الـذ

ّ
بيانـات ال اسـتخدامة بكاء االصطناعـي عـن طريـق بنـاء نمـاذج تنبؤيـ

 .محّددةأهـداف  تحقيقـات لوالخوارزميّ 

 ذات صفــة طبيعيّ  شـخصّيةأي  املستخدم:
ّ
  اسـتخدامـة تقــوم بتطبيــق أو ــة أو اعتباريـ

ّ
 .محّددةأهــداف  تحقيقصطناعــي لكاء اال أنظمــة الــذ
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قالفـرد الـذي  صاحب البيانات:
ّ
خصّيةبـه البيانـات  تتعل

ّ
  أو  الش

ّ
 ة عليـه.أو مـن لـه الواليـة الشـرعيّ لـه مـن يمث

ـةمــاذج ها فــي بنــاء وتدريــب واختبــار النّ اسـتخدام يتّم البيانــات التــي  عينة البيانات:
ّ
  التنبؤيـ

ّ
كاء االصطناعــي للوصــول إلــى نتائــج وخوارزميــات الــذ

 .معّينة

ـةاذج هــي مجموعــة مــن النمــ تقنيات الذكاء االصطناعي:
ّ
ها لتحليــل البيانــات واستشــراف اسـتخدامالتــي يمكــن  املتقّدمــةوالخوارزميــات  التنبؤيـ

 اتخــاذ قــرارات علــ عملّيةاملســتقبل أو تســهيل 
ّ
 عــة باملســتقبل.ى أحــداث متوق

 

 األهداف 2
 إدارةوبما يتوافق مع سياسات وضوابط مكتب  بحوكمة البيانات خاّصةالواملعايير العاملية ستفادة من املمارسات اإل  إلى الّسياساتهذه تهدف 

 :الّتاليةاألهداف  تحقيقوذلك ل البيانات الوطنية

 .الوطنّيــةات الرؤية واالستراتيجيّ  تحقيقدعم وتعزيز جهود اململكة في املشاركة في  .1

 .الّتعليمبوزارة  خاّصةال ةلتعزيز وتطوير البيانات واملعلومات واألصول املعرفيّ  الّتعاون نشر ثقافة مشاركة البيانات و  .2

 .الّتعليمبوزارة  خاّصةال عاّمةالواملعلومات  حمّيةاملنشر وتبادل واستخدام/ إعادة استخدام البيانات  عملّيةتنظيم  .3

 .حكومّيةالبين الجهات  الّتكاملدور فّعال في  تحقيق .4

خصّيةالبيانات  خصوصّيةاملحافظة على  .5
ّ

 .اسةية البيانات الحّس ، وسرّ الش

خصّيةمـع البيانـات  الّتعامـلعنـد  األفراد حقوق املحافظـة علـى  .6
ّ

 .الّتعليمى وزارة لـد عاّمةالواملعلومـات  الش

فافّيةتعزيــز مفهــوم وممارســات البيانــات املفتوحــة لتحســين  .7
ّ

 .مــو االقتصــاديوتشــجيع البحــث واالبتــكار ودفــع النّ  الش

فافّيةتعزيز  .8
ّ

 .وإرساء قواعد الحوكمة عن طريق توزيع األدوار واملسؤوليات الش

خصّيةللبيانات  الرقمّية الوطنّيــةادة املحافظة على السيّ املشاركة في  .9
ّ

 .الش

10.  
ّ
 .على البيانات املعتمدةقة في الخدمات رفع مستوى الث

 .ةيّ الّتكاملق حّق بما ي االلكترونّية الّتعامّلترفع مستوى الخدمات و  .11

 املشاركة في دعم  .12
ّ
قابـي ور التنمـوي والرّ هـوض بالـّد والنّ  عاّمةالسـتفادة مـن املعلومـات ة عـن طريـق تشـجيع الباحثيـن لل البحـوث العلميـ

 .سـاتؤّس املللمجتمـع و 

 .عاّمةالـا يسـهم فـي تعزيـز املواطنـة املتسـاوية والشـراكة فـي الوعـي بقضايـا الوطـن مّم  عاّمةالتوفيـر الفـرص املتكافئـة لطالبـي املعلومـات  .13
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 حوكمة البيانات ة سياساتحاكميّ  3

 الوثيقة مالك 3.1

 .عليمالبيانات في وزارة التّ  إدارة مكتب

 اتياسالّس  وتغيير  وتعديل مراجعة 3.2

بات تستوجب تعديل سياسة  ياساتعلى املكتب مراجعة الّس  .1
ّ
أّيهما أو أكثر بشكل سنوي على األقل أو في حال استحداث تغيير أو متطل

 .أقرب

ّلع واملراجعة والّتغذية الراجعة ألغراض املوافقة واإلعتماد. ديّلت الّسياساتعلى املكتب مشاركة تع .2
ّ
 مع الجهات املعنّية داخل الوزارة لّلط

 نسخة جديدة تشمل الّتعديّلت. وإصدار  املراجعات جدول  في اتياسالّس  تعديّلت توثيق املكتب على .3

 االمتثال للّسياسات 3.1

علـى جميـع البيانـات التـي تنتجهـا وزارة الّتعليم الّداخلّية والخارجّية وإدارات ومكاتب الّتعليم واملدارس التي  اتياسالّس  هذه أحكام تنطبق .1

 بكل سياسة. ياسة" الخاّص الّس  نطاق" بندلم يذكر أي استثناء في  ماو تشرف عليها الوزارة أتديرها 

 .اتالّسياس هذه لبنودعن مراقبة االمتثال  املسؤول عليمالبيانات في وزارة التّ  إدارة مكتب .2

من قبل املكتب، ويتم رفع تقرير باملخالفات ألحكام هذه الّسياسة إلى مكتب وزير الّتعليم مع  راجعة االلتزام ببنود هذه الّسياساتم يتّم  .3

 الّتوصيات لتصويب املخالفات.

 لّسياساتا على استثناءات 3.2

ب مخالفة لسياسة أو أكثر من سياسات حوكمة البيانات مع توضيح املبّررات 
ّ
بشكل يتم رفع طلب إلى املكتب في حال وجود أسباب تتطل

 تفصيلي، على أن يتّم مراجعة االستثناء كل ثّلث أشهر وتقييمه والّنظر فيما إذا كان هناك حاجة للسثناء أو الرجوع عنه.
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 سياسة تصنيف البيانات 4
 الّسياسةنطاق  4.1

واملدارس التي تديرها  الّتعليموإدارات ومكاتب  الخارجّيةو  الّداخلّية الّتعليمعلـى جميـع البيانـات التـي تنتجهـا وزارة  الّسياسةتنطبـق أحـكام هـذه 

جّلتو تشرف عليها الوزارة مهمـا كان مصدرهـا، أو شـكلها أو طبيعتهـا، ويشـمل ذلـك أ
ّ
ة السـ

ّ
واصل واالجتماعات واالتصاالت عبر وسائل التّ  الورقيـ

وتبيوتــر أو أشــرطة علــى الكم املخّزنـةواملعلومــات  لكترونيوالتطبيقات ورسـائل البريــد اال
ّ
ور أو الفيديــو أو الخرائــط أو  الصـ

ّ
ة الصـ

ّ
أو  الفوتوغرافيـ

 .املسـّجلةاملخطوطــات أو الوثائــق املكتوبــة بخــط اليــد، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال املعلومــات 

 لتصنيف البيانات الّرئيسّيةاملبادئ  4.2

 اإلتاحة: األصل في البيانات األّول املبدأ 

 السّرّيةمسـتويات أعلـى مـن الّتصنيف والحمايـة، و  حساسـّيتهااألصـل فـي البيانـات أن تكـون متاحـة )فـي املجـال التنمـوي( مـا لـم تقتـِض طبيعتهـا أو 

 صنيف والحمايـة.مسـتويات أدنـى مـن التّ  حساسـّيتها( مـا لـم تقتـِض طبيعتهـا أو األمنـيياسـي و للغايـة )فـي املجـال الّس 

انياملبدأ 
ّ
 ناسبرورة والتّ : الضّ الث

 لطبيعتهـا، ومسـتوى  يتّم 
ً
 العتبـار املوازنـة بيـن قيمتهـا ودرجـة سّريتها.ا، ودرجـة أثرهـا مـع األخـذ بحساسـّيتهاتصنيـف البيانـات إلـى مسـتويات وفقـا

الثاملبدأ 
ّ
 : الّتصنيف في الوقت املناسبالث

 .محّددة زمنّيةيهـا مـن جهـات أخـرى ويكـون الّتصنيف خـّلل فتـرة تصنيـف البيانـات عنـد إنشـائها أو حيـن تلّق  يتّم 

 : املستوى األعلى من الحمايةالّرابعاملبدأ 

 .صنيـف مختلفـةمحتـوى مجموعـة متكاملـة مـن البيانـات مسـتويات ت يتضّمـناعتمـاد املسـتوى األعلـى مـن الّتصنيف عندمـا  يتّم 

 املبدأ الخامس: فصل املهام

قفيمـا  - الفصـل بيـن مهـام ومسـؤوليات العامليـن يتّم 
ّ
ها أو الّتعديـل عليهـا اسـتخدامبتصنيـف البيانـات أو الوصـول إليهـا أو اإلفصـاح عنهـا أو  يتعل

 .سؤولّيةاملبطريقـة تحـول دون تداخـل االختصـاص وتتّلفـى تشـتيت  -أو إتّلفهـا 

 : الحاجة إلى املعرفةالّسادساملبدأ 

 ها علـى أسـاس االحتيـاج الفعلـي للمعرفـة، وألقـل عـدد ممكـن مـن العامليـن.اسـتخدامتقييـد الوصـول إلـى البيانـات و  يتّم 

 األدنى من االمتيازات الحّد : الّسابعاملبدأ 

زمةمتيــازات األدنــى مــن اإل  الحّد صّلحيــات العامليــن علــى  إدارةتقييــد  يتّم 
ّ

 املناطــة بهــم. املســؤولّياتألداء املهــام و  الّل

 مستويات تصنيف البيانات 4.3

 لكل مستوى. االسترشادّيةاألمثلة  لتصنيف البيانات بما يتوافق مع مستوى األثر، كما يوّضح بعض الّرئيسة( أدناه يوّضح املستويات 1)الجدول 

مستوى 

 الّتصنيف

درجة 

 األثر

 أمثلة استرشادية الوصف

  عالي سّري للغاية
ّ
صـــنــــ

ُ
ـــفت   ــــ

ّ
، إذا «للغايــة بيانــات سّرية»ـهــــــــــا البــــــيــــانـــــــــــات عــلــــى أنــ

اإلفصــاح  بــه إلــى هــذه البيانــات أو املصّرحكان الوصــول غيــر 

 يؤّدي إلــى ضــرر جســيم واســتثنائي العنهــا أو عــن محتواهــا 

 :يمكــن تداركــه أو إصّلحــه علــى

فاقبمــا فــي ذلــك اإلخــّلل ب الوطنّيــةاملصالــح  *
ّ
 اتيّ االت

رر بســمعة اململكــة أو بالعّلقــات  واملعاهــدات
ّ
أو إلحــاق الضــ

ة التشــغيليّ  واالنتمــاءات السياسّية أو الكفــاءة ةالدبلوماســيّ 

أو اإلقتصاد الوطنّي أو البنيـــة  العسكرّية أو األمنّية عملّياتلل

 .حكومّيةال األعمالأو  الوطنّيــةـة التحتيّ 

 .الوطنّيــة ضـــــــــرًرا باملصلحـــة حّق ممــا ُيل عاّمةأداء الجهــات ال *

ــاق واسـع و  األفرادصحة  * كبار  خصوصّيةوسّلمتهــــــم على نطــــــ

 .املسؤوليــــن

 .ة أو الطبيعّيةاملوارد البيئيّ  *

أو أي مـعـلــومــــات  العسكرّية عملّيات* خطــط وتفـصيـــّلت ال

 ذات عّلقـة بــها.

قة* املعـلــــومـــــــات 
ّ
ــمـــــــال وتدابيـــر وتشــكيّلت األجــهـــــزة  املتعل بأعـ

 وتجهيزاتهــا. ةواالســتخباراتيّ  األمنّية

قة* املعلومــات 
ّ
اتب املتعل

ّ
ومفاتيــح التشفيــــــر املستخدمــــة  آليـ

 
ّ
 .الوطنّيــةة للبنــى التحتيـــــــــ

 
ّ
طـاتة وامل* معلـــومـــــات القضـــايـــــا اإلرهــــابــــيـــــــ

ّ
 .مندة لل املهــّد  خط

قة* املعلومــات 
ّ
 العسكرّيةباألســلحة والذخائــر أو املواقــع  املتعل

ــة ة الدفاعيّ أو أي مصــدر مــن مصــادر القــوّ  االستراتيجّية

 ــة.والهجوميّ 

كــــــات القــــوات املســلحة، أو القــوات * معلــومـــــــات عــن تحــــرّ 

 ــة.كات الشــخصيات الهاّم األخــرى، أو تحــرّ  العسكرّية

 لومـات تمس سـيادة الدولة.* مع
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مستوى 

 الّتصنيف

درجة 

 األثر

 أمثلة استرشادية الوصف

  متوّسط سّري 
ّ
صنــ

ُ
إذا كان الوصـول « بيانــات سّرية»هــا ف البيانــات علــى أنّ ت

بـه إلـى هـــذه البيانـات أو اإلفصـاح عنهـا أو عـن  املصّرحغيـر 

 محتواهــا يؤّدي إلـى ضرر جسـيم علـى:

مثــل إلحــاق ضــرر جزئــــي بســمعة اململكــة  الوطنّيــة* املصالــح 

 
ّ
ة أو الكفــاءة الت

ّ
 عملّياتة للشــغيليّ والعّلقـــات الدبلوماسيـــ

 أو اإلقتصاد الوطنّي أو البنيــــة التّ  العسكرّيةأو  األمنّية
ّ
ة حتيــ

 .حكومّيةال األعمالو  الوطنّيــة

ي إلــى تــؤدّ  الّتنظيمـي* ُيحـدث خسـارة مالّية علـى املسـتوى 

إفــّلس أو عجــز الجهــات عــن أداء مهامهـا أو خسـارة جسـيمة 

.
ً
 للقـدرة التنافسّية أو كليهمـا معـا

ـر فـي حـدوث أذى جسـيم أو إصابـة  يتسـّبب* 
ّ
علـى حيـاة  تؤث

 .األفرادمجموعـة مـن 

ـة ي إلــى ضــرر علــى املــدى الطويــل للمــوارد* تــؤدّ 
ّ
أو  البيئيـ

 الطبيعّية.

، كقضايـا  املحّددةفـي القضايـا الكبـرى  الّتحقيق* 
ً
نظامـا

 تمويـل اإلرهـاب.

ة أو املخــازن * معلومــات عــن مواقــع تخزيــن املــواد اللوجســتيّ 

 اإلقتصادّية.

 
ّ
 قة باملنشآت الحيوية.* معلومات متعل

 * مذكــرات التّ 
ّ

 ــركات فاهــم مــع الش
ّ
ـة إلنشــاء مصالــح الدوليـ

 
ّ
 ة باململكــة.اســتراتيجيّ أو ة أو اقتصادّية تجاريــ

 
ّ
فاققــة ب* معلومــات متعل

ّ
  ياتاالت

ّ
 الثنائيــ

ّ
فاهـم رات التّ ة ومذكـ

 ة بيـن اململكـة والــدول األخــرى.الدبلوماسـيّ 

  منخفض مقّيد
ّ
صنــ

ُ
دة»هــا ف البيانــات علــى أنّ ت

ّ
، إذا كان الوصـول غيـر «مقيـ

بـه إلـى هـذه البيــانـــات أو اإلفصــاح عنهــا أو عــن  املصّرح

 محتواهــا يؤّدي إلــى:

نشـطة أو األ عاّمة* تأثيــــر سلبــــي محــــدود علــى عمــــل الجـهــــــات ال

  ّيةاإلقتصاد
ّ
 ن.فـي اململكـة أو علــى عمــل شــخص معيــ

محــدود علــى أصــول أي جهــة وخســارة محــدودة علــى * ضــرر 

 .وضعهــا املالــي والتنافســّي 

ـة* ضــرر محــدود علــى املــدى القريــب للمــوارد 
ّ
أو  البيئيـ

 الطبيعّية.

 .عاّمةة بسمعة أي شخصيّ  * معلومات تضرّ 

 ة.لة للمعامّلت الفرديّ * بيانات مفصّ 

 قبــل نشــرها. عملّيةال ّدراسـاتال* نتائــج األبحــاث و 

قة* املعلومــات 
ّ
 باملنتجــات تحــت التطويــر والتــي قــد تضــرّ  املتعل

 بعدالــة املنافســة.

 
ّ
ةقــة بالتعيينــات والقــرارات * معلومــات متعل

ّ
 اســة.الحّس  اإلداريـ

 
ّ

 حي لألفراد.الصّ  * معلومات امللف

ة* معلومــات تحديــد ال
ّ
مثــل االســم والعنــوان وأرقــام  هويـ

ةال
ّ
وأرقــام الهواتــف وأرقــام الحســابات  الوطنّيــة هويـ

 
ّ
 والت

ّ
 ــة.مات الحيويّ راخيــص وبيانــات الســ

 * معلومات رواتب املوظفين.

سويقخطيطــي وبرامـج * وثائــق مثــل خطــط املســتوى التّ 
ّ
 الت

 قنــي.ر وخطــط اإلبــداع التّ قبـل الكشـف عنهـا للجمهو 

 * عقود موردين وعروض أسعارهم.

 * طلبات تقديم عروض.

 * مواصفات منتج جديد قبل طرحه للجمهور.

ة* تفاصيــل تصميــم وتطبيــق أنظمــة 
ّ
)جـدار الحمايـة  أمنيـ

طـاتوضوابـط الوصـول و 
ّ
بكة مخط

ّ
 وغيرهــا(. الش

 ، الّداخلّية* سياسيات وإجراءات الجهات 
ّ
رات رسائل/ مذك

 ة.داخليّ 

لبعــض  لكترونيــة وقوائــم البريــد اال* قوائــم هواتــف داخليّ 

 الجهــات.
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مستوى 

 الّتصنيف

درجة 

 األثر

 أمثلة استرشادية الوصف

  ال يوجد عام
ّ
صنـ

ُ
 « عاّمةبيانـات » هـاف البيانـات علـى أنّ ت

ّ
ـب علـى عندمـا ال يترت

 البيانـات أو اإلفصـاح عنهـا أو  بـه إلـى هذه املصّرحالوصـول غيـر 

فـي حـال عـدم  أعـّله عـن محتواهـا أي من اآلثـار املذكـورة

 :مـا يأتـي وجـود تأثيـر علـى

 .الوطنّيــةاملصلحة  *

 .أنشطة الجهات *

 .األفرادمصالح  *

 .ةاملوارد البيئيّ  *

 ـة معلنة.ة وطنيّ هـات اسـتراتيجيّ * توّج 

  الوطنّيــة* اإلحصــاءات 
ّ
 األعمالوالبيئــة و ـكان حــول عــدد السـ

 ناعــة وغيرهــا.حســب الصّ 

 اإلقتصادّية. الّدراسـاتو  عاّمة* التنميـة ال

 * إجـراءات الحكومة وسياسـتها.

 
ّ
مهــا الحكومــة التــي تقّد  عاّمةقــة بالخدمــات ال* معلومــات متعل

 للمواطنيــن.

 
ّ
 صال في املؤسسـات.* جهـات االت

 * إعّلنـات وظائف.

 .عاّمة* إعّلنـات 

 ة.* تصريحـات صحفيّ 

 * نتائـج مالّية معلنـة للجمهور.

 (.عاّمة* عـروض منتجات )

 .عاّمة* معلومات العّلقات ال

 على مواقع أي مؤّس 
ً
 سة.* أي معلومات متاحة علنا

 * اإلعّلنات.

 

 :حو التالينطاق األثر على النّ ة بناًء على يمكن تصنيف البيانات املصّنفة على مستوى مقّيد إلى مستويات فرعيّ 

  مستوى )أ(: إذا كان نطاق األثر على مستوى قطاع كامل أو نشاط اقتصادي عام -مقّيد. 

  األفرادمستوى )ب(: إذا كان نطاق األثر على مستوى أنشطة عدة جهات أو على مصالح مجموعة من  -مقّيد. 

  نأنشطة جهة واحدة أو مصالح فرد معيّ مستوى )ج(: إذا كان نطاق األثر على مستوى  -مقّيد. 

ن الوزارة من تقييم درجة األثر وفي الجدول أدناه توضيح وتحديد ملستوى الّتصنيف الّص 
ّ
بةحيح الذي يمك

ّ
به  املصّرحعلى الوصول غير  املترت

ّلعكن تقييم األثر، يم عملّيةوملزيٍد من املعلومات حول (إلى البيانات أو اإلفصاح عنها أو عن محتواها 
ّ
زمةالخطوات “على  االط

ّ
لتصنيف  الّل

بةيجب على الوزارة أن تقوم بإجراء تقييم اآلثار  .”(البيانات
ّ
به، كما تعتبر هذه القائمة غير  املصّرحالوصول أواإلفصاح غير  عملّيةعلى  املترت

 شمولية.

 ملستويات تصنيف البيانات فئات ودرجات تقييم األثر 
ً
 (2جدول ) .وفقا

 الوطنّيــةاملصلحة  الّرئيسّيةفئة األثر 

 سمعة اململكة فئة األثر الفرعّية

 ة؟ هل ستعطي انطباع سلبي؟وليّ ة أو الّد هتمام وسائل اإلعّلم املحليّ هل ستخضع املعلومات إل  االعتبارات

 :مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 ال يوجد أثر منخفض متوّسط عالي

ر الّسمعة بشكل كبير.
ّ
ر الّسمعة إلى حد ما. تتأث

ّ
ر الّسمعة. تتأث

ّ
 .الوطنّيــةة ال يوجد تأثير على املصالح الحيويّ  ال تتأث

 

 الوطنّيــةاملصلحة  الّرئيسّيةفئة األثر 

 - فئة األثر الفرعّية

 على  االعتبارات
ً
ل املعلومات خطرا

ّ
شك

ُ
 ة التّ ديقة؟ هل ستزيد من حّد ول الصّ العّلقات مع الّد هل ت

ّ
 ؟ر الدوليّ وت

 ي إلى احتجاجات أو عقوبات من دول أخرى؟هل يمكن أن تؤدّ 
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 :مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 ال يوجد أثر منخفض متوّسط عالي

 ةقطع العّلقات الدبلوماسيّ 

 واالنتماءات السياسّية أو

فاقتهديد 
ّ
 وشروط ياتاالت

 املعاهدات أو كليهما.

ر العّلقات الدبلوماسيّ 
ّ
 ةتتأث

 
ّ
 على املدى الط

ً
 ويل.سلبا

لن يحدث تأثير على العّلقات 

ة أوسيحدث تأثير الدبلوماسيّ 

 بسيط على املدى القصير.

ال يوجد تأثير على املصالح 

 .الوطنّيــةة الحيويّ 

 

 الوطنّيــةاملصلحة  الّرئيسّيةفئة األثر 

 اإلقتصاد الوطنيّ  األثر الفرعّية فئة

 هل يؤّدي الكشف عن املعلومات إلى خسائر اقتصادّية على املستوى الوطنّي؟ االعتبارات

 :مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 ال يوجد أثر منخفض متوّسط عالي

تأثير طويل املدى على اإلقتصاد 

الوطنّي مع انخفاض ال ُيمكن 

 النّ تداركه في 
ّ
ي اإلجمالي اتج املحل

أو أسعار األسواق املالّية أو نسبة 

 البطالة أوالقوّ 
ّ

رائّية أو ة الش

راتامل
ّ

لة؛ األخرى ذات الصّ  ؤش

 على جميع
ً
 مما ينعكس سلبا

 القطاعات في اململكة.

تأثير طويل املدى على اإلقتصاد 

الوطنّي مع انخفاض ُيمكن 

 تداركه في النّ 
ّ
ي اإلجمالي اتج املحل

ونسبة البطالة أو أسعار 

ة األسواق املالّية أو القوّ 

 
ّ

 الش
ً
رائّية؛ مما ينعكس سلبا

 على قطاع واحد أو أكثر.

تأثير بسيط على اإلقتصاد 

 الوطنّي مع انخفاض ُيمكن

 تداركه في وقت قصير في

 النّ 
ّ
 لي اإلجمالي، ومعّد اتج املحل

 العمالة أو أسعار األسواق

 الشرائّية؛ مماة املالّية أو القوّ 

 على قطاع واحد
ً
 ينعكس سلبا

 فقط.

- 

 

 الوطنّيــةاملصلحة  الّرئيسّيةفئة األثر 

 الوطنّيــةة حتيّ البنى التّ  فئة األثر الفرعّية

  الوطنّيــةة ة الحيويّ حتيّ هل الوصول إلى املعلومات يؤّدي إلى تعطيل البنى التّ  االعتبارات
ّ
 قل،اقة، النّ )مثل الط

 ة، هل ستظل الخدمات األساسية في اململكة متاحة؟الكترونيعرض لهجمات االتصاالت(؟ في حال التّ 

 :مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 ال يوجد أثر منخفض متوّسط عالي

ل في 
ّ
ف والتعط

ّ
 آمنالّتوق

 الوطنّيــةة حتيّ البنى التّ  عملّيات

ر العديد من الحيويّ 
ّ
ة، كما تتأث

 القطاعات

ل الحياة الطبيعّية.
ّ
 وتتعط

ل لفترة قصيرة 
ّ
ف والتعط

ّ
الّتوق

ة حتيّ البنى التّ  عملّياتو  آمنفي 

ة، كما يتأثر الحيويّ  الوطنّيــة

 قطاع واحد أو أكثر.

يحدث ضرر أو تأثير قصير املدى 

 ةحتيّ البنى التّ  عملّياتو  آمنعلى 

 ة.ة / اإلقليميّ املحليّ 

 

- 
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 الوطنّيــةاملصلحة  الّرئيسّيةفئة األثر 

 حكومّيةالمهام الجهات  فئة األثر الفرعّية

ها عملّياتمن تنفيذ  حكومّيةالة الجهات من إمكانيّ  الحّد هل سيؤّدي الكشف عن املعلومات إلى  االعتبارات

 ة؟ومهامها اليوميّ 

 :مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 يوجد أثرال  منخفض متوّسط عالي

 عدم قدرة جميع الجهات

 على أداء مهامها حكومّيةال

 لفترة الّرئيسةها عملّياتو 

 طويلة.

واحدة  حكومّيةعدم قدرة جهة 

أو أكثر على أداء واحدة أو أكثر 

لفترة  الّرئيسةمن مهامها 

 قصيرة.

واحدة  حكومّيةعدم قدرة جهة 

أو أكثر على أداء واحدة أو أكثر 

لفترة  الّرئيسةمن مهامها غير 

 قصيرة.

- 

 

 أنشطة الجهات الّرئيسّيةفئة األثر 

 خاّصةالأرباح الجهات  فئة األثر الفرعّية

 إدارةالتي تقوم ب خاّصةالهل سيؤّدي الكشف عن املعلومات إلى خسائر مالّية أو إفّلس الجهات  االعتبارات

 ة، واملصادرةوتحويّلت األموال غير القانونيّ ؟ على سبيل املثال، احتمالّية االحتيال، عاّمةرافق الامل

 ة لألصول؟غير القانونيّ 

 :مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 ال يوجد أثر منخفض متوّسط عالي

 تأثير سلبي كبير على الجهات

 بالذي يتسبّ  الحّد إلى  خاّصةال

 ةفي اإلضرار باملصالح الحيويّ 

 .الوطنّيــة

مالّية د الجهة خسائر تكبّ 

فادحة مما قد يؤّدي إلى 

 اإلفّلس.

 يتّم ضرر محدود 
ّ
ل في خسارة ث

مالّية محدودة للجهة أو ألٍي من 

 أصولها.

 ال يوجد تأثير على أنشطة

 الجهات.

 

 أنشطة الجهات الّرئيسّيةفئة األثر 

 خاّصةالمهام الجهات  فئة األثر الفرعّية

املرافق  إدارةالتي تقوم ب خاّصةالهل سيؤّدي الكشف عن املعلومات إلى حدوث أضرار على الجهات  االعتبارات

ع به الجهة أو خسارة أٍي من أصولها؟ ور الريادي التي تتمتّ ؟ هل سيؤّدي ذلك إلى فقدان الّد عاّمةال

تنافسّية للجهة هل سيؤّدي ذلك إلى إنهاء عقود عدٍد كبيٍر من املوظفين؟ هل سيؤثر على القدرة ال

 ؟خاّصةال

 :مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 ال يوجد أثر منخفض متوّسط عالي

 تأثير سلبي كبير على الجهات

 بالذي يتسبّ  الحّد إلى  خاّصةال

 ةفي اإلضرار باملصالح الحيويّ 

 .الوطنّيــة

عدم إمكانية الجهة من القيام 

، وفقدان الّرئيسةبمهامها 

 على التنافسّية إلى حّد القدرة 

 كبير.

ة الجهة من أداء عدم إمكانيّ 

، وفقدان الّرئيسةإحدى مهامها 

القدرة على التنافسّية بشكل 

 محدود.

ال يوجد تأثير على أنشطة 

 الجهات.
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 األفراد الّرئيسّيةفئة األثر 

 األفرادة/ سّلمة صّح  فئة األثر الفرعّية

 املعلومات إلى إفشاء أسماء أو مواقع أشخاص وما إلى ذلك؟ )علىهل سيؤّدي الكشف عن  االعتبارات

 (.خاّصةسبيل املثال، أسماء ومواقع العمّلء السّريين، واألشخاص الخاضعين ألنظمة حماية 

 :مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 ال يوجد أثر منخفض متوّسط عالي

أو فادحة في  عاّمةخسارة 

األرواح، وفقدان حياة فرد أو 

 .األفرادمجموعة من 

د ضرر جسيم أو إصابة تهّد 

 حياة الفرد.

 إصابة بسيطة دون أي خطر

 ة الفرد.د حياة أو صّح يهّد 

 .األفرادال يوجد تأثير على 

 

 األفراد الّرئيسّيةفئة األثر 

 خصوصّيةال فئة األثر الفرعّية

 ؟األفراد خصوصّيةهل سيؤّدي الكشف عن املعلومات إلى انتهاك  االعتبارات

 :مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 ال يوجد أثر منخفض متوّسط عالي

خصّيةالكشف عن البيانات 
ّ

 الش

 .فئة أ ةة مهّم لشخصيّ 

الكشف عن البيانات 

خصّية
ّ

فئة  ةة مهّم لشخصيّ  الش

 .ب

الكشف عن البيانات 

خصّية
ّ

 للفرد. الش

 .األفرادال يوجد تأثير على 

 

 األفراد الّرئيسّيةفئة األثر 

 - فئة األثر الفرعّية

 ة؟ة فكريّ ملكيّ  حقوق سيؤّدي ذلك إلى انتهاك أي  االعتبارات

 مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 ال يوجد أثر منخفض متوّسط عالي

 
ّ
 - - - .الوطنّيــةر على املصلحة يؤث

 

 البيئة الّرئيسّيةفئة األثر 

 املوارد البيئية فئة األثر الفرعّية

ة أو استخدام هذه املعلومات لتطوير خدمة أو منتج يمكن أن يؤّدي إلى تدمير املوارد البيئيّ  يتّم هل س االعتبارات

ل للمملكة؟
ّ
 تعط

 مستوى االثر

 عام مقّيد سّري  سّري للغاية

 أثرال يوجد  منخفض متوّسط عالي

 تأثير كارثي ال يمكن تداركه على

 البيئة أو املوارد الطبيعّية.

تأثير طويل املدى على البيئة أو 

 املوارد الطبيعّية.

 تأثير قصير املدى أو محدود

 على البيئة أو املوارد الطبيعّية.

 ال يوجد تأثير على البيئة.
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 ضوابط تصنيف البيانات 4.4

معهـا ومعالجتهـا  الّتعامـلاملناســبة لحمايــة البيانـات وذلـك لضمـان  األمنّية الّضوابطتحديــد وتطبيــق  يتّم بنــاًء علــى مســتويات الّتصنيف، 

صومشـاركتها و 
ّ
 ملعاييـر ، وفـي حـال عـدم تصنيـف البيانـات عنـد إنشـائها أو تلّق آمنمنهـا بشـكل  الّتخل

ً
عامـل هـذه البيانـات يهـا وفقـا

ُ
الّتصنيف، ت

دة“هـا علـى أنّ 
ّ
 .تصنيفهـا بشـكل صحيـح يتّم حتـى ” مقيـ

  محّددة زمنّيةخــّلل فتــرة  الّسياسةتصنيفهــا وقــت إصــدار هــذه  يتّم كمــا يجــب تصنيــف البيانــات التــي لــم 
ّ
يعدها املكتب ة عمــل بموجــب خطــ

 .املســؤول األّول بالوزارة )او من يفوضه(ن اعتمادهــا مــ يتّم و 

من لأل  الوطنّيــةجـوع إلـى مـا يصـدر مـن الهيئـة ها عنـد تصنيـف البيانـات، ويمكـن الرّ اسـتخدامالتـي يمكـن  الّضوابطأدنـاه بعـض األمثلـة علـى 

قمـن ضوابـط وإرشـادات  الّسيبراني
ّ
 بحمايـة البيانـات: تتعل

 عّلمات الحماية 4.4.1

 
ّ
طبـ

ُ
 ت

ّ
ةة علـى الوثائـق ق عّلمـات الحمايـة النصيـ

ّ
 لـكل مسـتوى مـن مسـتويات لكتروني)بمـا فـي ذلـك رسـائل البريـد اال االلكترونّيةو  الورقيـ

ً
( وفقـا

 الّتصنيف.

 الوصول  4.4.2

 ”الحاجة إلـى املعرفة.”و”االمتيازات األدنى مـن  الحّد “للبيانـات بنـاًء علـى مبـدأ  - املنطقـي واملـادّي  -ُيمنـح الوصـول  .1

  حّق يجــب منــع  .2
ّ
 .بالوزارةة للعامليــن الوصــول إلــى البيانــات بمجــرد انتهــاء أو إنهــاء الخدمــة املهنيــ

 االستخدام 4.4.3

 ملتطلبات مستويات الّتصنيف، على سبيل املثال، 
ً
ستخدم البيانات املصّنفة وفقا

ُ
على ” سّرية للغاية“تقييد استخدام البيانات املصّنفة  يتّم ت

 .خاّصةة باستخدام ترميز األجهزة أو تطبيقات أو افتراضيّ  - كاملكاتب -ة سواء ماديّ  محّددةمواقع 

 التخزين 4.4.4

ترك البيانات املصّنفة على أنّ  .1
ُ
 .ن هذه البيانات دون مراقبةو تخزّ وكذلك األجهزة املحمولة التي تعالج أ” مقّيد“و ” سّري ”و” سّري للغاية“ها ال ت

 أو غير املراقبة أثناء تخزينها مادّ ” مقّيد“و ” سّري ”و” سّري للغاية“ها يجب حماية البيانات املصّنفة على أنّ  .2
ً
 يا

ً
باستخدام أحد طرق  الكترونّيا

 
ّ
 .من الّسيبرانيلأل  الوطنّيــةمن قبل الهيئة  املعتمدةشفير الت

 مشاركة البيانات 4.4.5

بما يضمن تقليل املخاطر املحتملة واالمتثال ألنظمة مشاركة  آمناملناسبة لتبادل البيانات بشكل  الرقمّيةو  املادّيةالوسائل  يجب تحديد .1

 البيانات.

فاقيجب  .2
ّ
 لتبادل البيانات أم ال، على سبيل املثال  الوزارة على آلية تبادل البيانات، سواء كانت االت

ً
ستستخدم الوسائل املستخدمة حاليا

بكةوشبكة مركز املعلومات الوطنّي و  حكومّيةال الّتكاملقناة 
ّ

خزين القابلة ، أو إعداد اتصال مباشر جديد أو وسائط التّ ةمناآل  حكومّيةال الش

بكةللزالة أو 
ّ

بكةالّلسلكية، أو الوصول عن بعد، أو  الش
ّ

 ة...الخ.االفتراضيّ  خاّصةال الش

 بالبيانات اإلحتفاظ 4.4.6

 بجميع البيانات. اإلحتفاظد فترة إعداد جدول زمني يحّد  يتّم  .1

باته تحّددبناًء على ما  اإلحتفاظتحديد فترة  يتّم  .2
ّ
 ة ذات العّلقة.والقانونيّ  الّتنظيمّيةة و عاقديّ ة والتّ جاريّ التّ  املتطل

باتعلى  بشكل دوري سنوي أو إذا طرأت تغييرات اإلحتفاظمراجعة الجدول الزمني لفترة  تتّم  .3
ّ
 ذات العّلقة. املتطل

ص 4.4.7
ّ
 من البيانات الّتخل

ص يتّم  .1
ّ
 للجدول الزمني لل  آمنمن جميع البيانات بشكل  الّتخل

ً
لحتفاظ بالبيانات بعد الحصول على موافقة وفقا

ّ
 .األعمالبيانات  ممث

ص يتّم  .2
ّ
 حكم بها التّ  يتّم التي ” سّري ”و” سّرية للغاية“ها تصنيفها على أنّ  من البيانات التي تّم  الّتخل

ً
صباستخدام أحدث طرق  الكترونّيا

ّ
 الّتخل

 .االلكترونّيةمن الوسائط 

ص يتّم  .3
ّ
 ة باستخدام آلة تمزيق الورق.من جميع الوثائق الورقيّ  الّتخل

ص إعداد سجل مفّصل عن جميع البيانات التي تّم  يتّم  .4
ّ
 منها. الّتخل
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 األرشفة 4.4.8

 ة آمنأرشفة البيانات في مواقع تخزين  تتّم  .1
ّ
 للط

ً
لريقة التي يوص ي بها وفقا

ّ
 .األعمالبيانات  ممث

 ة من البيانات املؤرشفة.بنسخ احتياطيّ  اإلحتفاظ يتّم  .2

 دارةاإل من قبل  املعتمدةباستخدام إحدى طرق التشفير ” سّري ”و” سّري للغاية“تصنيفها على أنها  حماية البيانات املؤرشفة التي تّم  تتّم  .3

 .بالوزارة  من الّسيبرانيلأل  عاّمةال

 لهم بالوصول إلى البيانات املؤرشفة. املصّرحن املستخدمين لة تتضّم إعداد وتوثيق قائمة مفصّ  يتّم  .4

 (السّرّيةإلغاء الّتصنيف )رفع  4.4.9

الّتصنيف عندما ال تكون الحماية مطلوبة أو  مّدةاملناسب بعد انتهاء  الحّد يجب إلغاء تصنيف البيانات أو خفض مستوى تصنيفها إلى  .1

 صنيف.ها لم تعد مطلوبة على املستوى األصلي للتّ أنّ 

لتصنيف البيانات بشكل خاطئ، يجب على مستخدم البيانات إشعار  في حال تّم  .2
ّ
لتحديد مدى الحاجة إلى إعادة  األعمالبيانات  ممث

 تصنيفها بشكل مناسب.

ل مرة، كما يجب تسجيلها في سجل أصول اء تصنيف البيانات عند تحديد مستويات الّتصنيف ألوّ يجب تحديد عوامل تساعد على إلغ .3

 ن هذه العوامل ما يلي:البيانات، قد تتضّم 

  عامين بعد اإلنشاء(.مثّلبعد إنشاء البيانات أو تلقيها ) محّددة زمنّيةفترة : 

  ستة أشهر من تاريخ آخر استخدام(.مثّلخر إجراء على البيانات )آبعد اتخاذ  محّددة زمنّيةفترة : 

  (.2021يناير  1، من املقرر مراجعتها في مثّلد )بعد انقضاء تاريخ محّد 

  معّينةبعد ظروف أو أحداث  
ً
 مباشرا

ً
 (.الوزارةأو تغيير موظفي  االستراتيجّيةويات األّول: إحداث تغيير في مثّلعلى البيانات )لها تأثيرا

،  - السّرّيةرفع  -يتطلب إلغاء الّتصنيف  .4
ً
 عن العوامل املساعدة على إلغاء الّتصنيف الواضحة تماما

ً
أو خفض مستويات الّتصنيف، بعيدا

 ملحتوى البيانات 
ً
 سليما

ً
 ياق الذي وردت فيه.والّس  السّرّيةفهما

زمةالخطوات  4.5
ّ

 لتصنيف البيانات الّل

 وزارةتحديد جميع بيانات ال – 1الخطوة  4.5.1

 .وزارةجرد وتحديد جميع البيانات التي تمتلكها ال

 تعيين مسؤول تصنيف البيانات – 2الخطوة  4.5.2

 ما يكون بإشراف ومتابع املكتبالّتصنيف  عملّية مسؤولّيةتفويض شخص يتولى يتم  بمجرد تحديد جميع البيانات
ً
هذا الشخص هو ، غالبا

ل
ّ
 إلى وجود يّ األّولحيال إجراء الّتصنيف  سؤولّيةاملل يتحّم و  وزارةوقيمتها داخل ال هو الذي يفهم طبيعة البياناتو  األعمالبيانات  ممث

ً
، ونظرا

 ، فقد يوجد أكثر من شخص مسؤول عن تصنيف البيانات.وزارةأكثر من مسؤول بيانات داخل ال

 تقييم األثر عملّيةإجراء  – 3الخطوة  4.5.3

زمةاتباع الخطوات  تصنيف البياناتمسؤول يجب على 
ّ

  عملّيةل الّل
ّ
 :ب علىتقييم األثر املحتمل الذي يترت

 به إليها. املصّرحاإلفصاح عن هذه البيانات أو الوصول غير  .1

 إجراء تعديل على هذه البيانات أو إتّلفها أو كليهما. .2

 الوصول إلى هذه البيانات في الوقت املناسب. عدم .3

)في املجال التنموي( ما لم تقتِض طبيعتها أو حساسيتها مستويات أعلى من ” األصل في البيانات اإلتاحة“تقييم األثر بتطبيق مبدأ  عملّيةتبدأ 

 ي( ما لم تقتِض طبيعتها أو حساسيتها مستويات أدنى من الّتصنيف.منياس ي واآل للغاية )في املجال الّس  السّرّيةالّتصنيف والحماية؛ 

 تحديد فئة األثر: - 3-الخطوة أ 4.5.3.1

 يتّم 
ّ
 :الّتالية الّرئيسةوالفرعّية لألثر املحتمل في أٍي من الفئات  الّرئيسةتقييم األثر في تحديد الفئة  عملّيةمن  األّول ل العنصر ث

 .الوطنّيــةاملصلحة  .1

 وزارة.أنشطة ال .2

 .األفرادصحة أو سّلمة  .3

 .املوارد البيئية .4
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 تحديد مستوى األثر: - 3-الخطوة ب 4.5.3.2

 :يعتمد تحديد املستوى على اآلتي ،د لكل أثر محتمل مستوى معينأن يحّد  مسؤول التصنيفن على يتعيّ 

 يطرة على الضرر.األثر وصعوبة الّس  مّدة .1

 فترة تدارك وإصّلح األضرار بعد وقوعها. .2

 ة أفراد ... إلخة جهات، جهة واحدة، عّد ، عّد مناطقيحجم األثر على مستوى وطني،  .3

 :هذه املعايير مستويات األثر األربعة تحّدد

 .حهاعالي: يؤّدي الوصول إلى البيانات أو اإلفصاح عنها إلى حدوث أضرارٍ جسيمة أو خطيرة للغاية على املدى الطويل ال يمكن تداركها أو إصّل  .1

 .يطرة عليهامتوّسط: يؤّدي الوصول إلى البيانات أو اإلفصاح عنها إلى حدوث أضرار جسيمة أو خطيرة يصعب الّس  .2

 منخفض: يؤّدي الوصول إلى البيانات أو اإلفصاح عنها إلى أضراٍر محدودة يمكن الّس  .3
ّ
عة على املدى القصير يمكن يطرة عليها أو أضرار متقط

 .يطرة عليهاالّس 

 .ريبأو الق بعيدال يوجد أثر: ال يؤّدي الوصول إلى البيانات أو اإلفصاح عنها إلى أي ضرر على املدى ال .4

  محّددةتقييم األثر  عملّيةأن تكون جميع األضرار املحتملة خّلل يجب 
ّ
خصّيةقديرات من التّ  ة، في محاولٍة للحّد وقائمة على أدل

ّ
  الش

ّ
ف للمكل

 .بإجراء تصنيف البيانات

 :ومستوياتها املحّددةمستوى تصنيف البيانات بناًء على اآلثار  التصنيفمسؤول د يحّد 

صنّ  .1
ُ
 .”سّرية للغاية“باعتبارها ف البيانات عاٍل: ت

صنف البيانات على أنّ  .2
ُ
 .”سّرية“ها متوّسط: ت

ّلعمنخفض: يلزم إجراء مزيٍد من التقييمات )يرجى  .3
ّ
 . )5و  4على الخطوة  االط

صنّ  .4
ُ
 ".عاّمة“ها بياناٍت ف البيانات على أنّ ال يوجد أثر: ت

 ” .فئات ومستويات تقييم أثر تصنيف البيانات" )2لكل فئة من فئات األثر ومستواه في الجدول ) الّرئيسةل لّلعتبارات ويوجد وصف مفصّ 

صنّ  6االنتقال إلى الخطوة  يتّم منخفض.  املحّددعندما يكون مستوى األثر  5و 4يجب األخذ بعين االعتبار الخطوتين 
ُ
ف البيانات على عندما ت

 ”.عاّمة“أو ” سّرية“أو ” سّرية للغاية“ها أنّ 

( – 4الخطوة  4.5.4
ً
 تحديد األنظمة ذات العّلقة )فقط إذا كان مستوى األثر منخفضا

ها بيانات تصنيف البيانات املصّنفة على أنّ  وذلك بهدف زيادة مستوى ” منخفض“ املحّددة إذا كان مستوى األثر يجب إجراء تقييمات إضافيّ 

 .األقص ى الحّد إلى ” عاّمة“

ة مثل ة السعوديّ يتعارض مع أنظمة اململكة العربيّ  في هذا الصدد، دراسة ما إذا كان اإلفصاح عن هذه البياناتمسؤول التصنيف يجب على 

 لألنظمة، فيجب حينها تصنيف  االلكترونّيةا جارةة ونظام التّ نظام مكافحة الجرائم املعلوماتيّ 
ً
... الخ وإذا كان اإلفصاح عن البيانات مخالفا

لن على ف ذلك يتعيّ ّل ، بخ”مقّيدة“ها بيانات على أنّ  البيانات
ّ
 .5مواصلة تنفيذ الخطوة  األعمالبيانات  ممث

 (”ال“ 4الخطوة  اإلجابة علىفقط إذا كانت ) الّسلبيةاملوازنة بين مزايا اإلفصاح عن البيانات واآلثار  – 5الخطوة  4.5.5

 بعد التّ 
ّ
 ألي نظام نافذ، يجب د من مستوى األثر املنخفض وضمان أّن أك

ً
 تقييم املزايا املحتملة للفصاح عن  اإلفصاح لن يكون انتهاكا

ً
أيضا

 مثل هذا البيانات والتّ 
ّ
تملة استخدام البيانات لتطوير خدمات أم ال، وتشمل املزايا املح الّسلبيةاآلثار  د مما إذا كانت هذه املزايا ستفوق أك

 .مع الحكومة األفرادأو زيادة مشاركة  حكومّيةال عملّياتمضافة، أو زيادة شفافية ال جديدة ذات قيمة

 .”عاّمة“ها ف البيانات على أنّ ، تصنّ الّسلبيةإذا كانت املزايا أكبر من اآلثار  .1

 ”.مقّيدة“ها البيانات على أنّ ف ، تصنّ الّسلبيةإذا كانت املزايا أقل من اآلثار  .2

 مراجعة مستوى الّتصنيف – 6الخطوة  4.5.6

لمن جانب  املحّددلضمان أن يكون مستوى الّتصنيف  جميع البيانات املصّنفة فحصيجب 
ّ
مراجعته  هو األنسب، وتتّم  األعمالبيانات  ممث

 ي.األّولل شهر واحد من الّتصنيف ّلخ

 املناسبة الّضوابطتطبيق  – 7الخطوة  4.5.7

 
ّ
 ملستوى الّتصنيف عملّيةل الخطوة األخيرة من تتمث

ً
حكم ذات عن طريق تطبيق عناصر التّ  تصنيف البيانات في حماية جميع البيانات وفقا

 .لةالصّ 
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ذات  الّضوابطصنيف وتطبيق من مستويات التّ  قحّق التّ صنيف عند تصنيف جميع البيانات التي تملكها الوزارة و التّ  عملّيةاإلنتهاء من  يتّم  -

بعد تصنيف البيانات على نحو صحيح، يمكن للوزارة مشاركتها مع جهات أخرى، أو إتاحتها ونشرها بصفتها بيانات مفتوحة عند تصنيفها  لة.الصّ 

 ".عاّمةبيانات "

 األدوار واملسؤوليات داخل الوزارة 4.6

تصنيف البيانات وشروط حمايتها  عملّيةة املرتبطة بأداء االلتزامات املسندة لكل دوٍر من األدوار الوظيفيّ  مسؤولّيةتكليف أشخاص يتولون   يتّم 

 حو املنصوص عليه أدناه.على النّ 

 ل
ّ
  :األعمالبيانات  ممث

ّ
 ما لوزارةخص املسؤول عن البيانات التي تجمعها االش

ً
يكون في مستوى إداري عاٍل، ويكون  أو تحتفظ بها، وعادة

ل
ّ
 مسؤول عن:  األعمالبيانات  ممث

 التابعة لها. واإلدارات واملكاتب وزارةتصنيف البيانات التي تجمعها ال تصنيف البيانات: .1

  تجميع البيانات: .2
ّ
صنيف أي بيانات دة على أعلى مستويات الّتصنيف املستخدمة في تعة من مصادرٍ متعّد د من تصنيف البيانات املجّم التأك

 بشكل فردي.

 التّ  تنسيق تصنيف البيانات: .3
ّ
  محمّيةفة و البيانات املتبادلة مصنّ  د من أّن أك

ّ
 سقة.بصورة مت

 للضّ  محمّيةالبيانات  التأكد من أّن (: األعمالي بيانات مع مختص ّ  الّتنسيقاالمتثال لتصنيف البيانات )ب .4
ً
 .املحّددةوابط وفقا

 :مراجع تصنيف البيانات  
ّ

لدها خص املسؤول عن مراجعة واعتماد مستويات تصنيف البيانات التي يحّد الش
ّ
، وعادة األعمالبيانات  ممث

 ما يكون في مستوى إداري عاٍل.

  ما يكون مختص بيانات  :األعمالمختص بيانات 
ً
ل أو كليهما، ويتحّم  أمن املعلوماتمن أعضاء إدارات تقنية املعلومات أو  األعمالعادة

باإلضافة إلى ذلك، الحفاظ ” ضوابط تصنيف البيانات“في قسم  املحّددة املعتمدة الّضوابطاية البيانات عن طريق تطبيق حم مسؤولّية

 على األنظمة وقواعد البيانات والخوادم التي تخزّ 
ّ
 :في األعمالف مسؤوليات مختص بيانات ن البيانات ودعمها، وتتأل

  ّالت 
ّ
 م في الوصول: التّ حك

ّ
دها حكم في الوصول ورصدها ومراجعتها وفًقا ملستويات تصنيف البيانات التي يحّد د من تطبيق ضوابط التّ أك

ل
ّ
 .األعمالبيانات  ممث

 .تقارير املراجعة: إرسال تقرير سنوي إلى مسؤولي البيانات يتناول توافر البيانات املصّنفة وسّلمتها وسّريتها 

 سخ
ّ
 االحتياطي للبيانات: إجراء نسخ احتياطية منتظمة للبيانات. الن

  ّة البيانات بشكل دوري.من صّح  قحّق التّ من صحة البيانات:  قحّق الت 

  سخاستعادة البيانات: استعادة البيانات من وسائط
ّ
 االحتياطي. الن

  قةالبيانات على البيانات وتسجيلها، بما في ذلك  نشاط املراقبة: مراقبة األنشطة التي تتّم
ّ
 بالشخص الذي يصل إلى هذه البيانات. املتعل

  ّاالمتثال لتصنيف البيانات )باالشتراك مع مسؤولي البيانات(: الت 
ّ
حة في املوّض  عملّيةوحمايتها بعد ال وزارةد من تصنيف بيانات الأك

 للضّ  الّسياسةهذه 
ً
 .املحّددةوابط ووفقا

 :مستخدم البيانات  
ّ
 ف الذي يتعامل مع املوظ

ّ
لها له البيانات أو يصل إليها أو يستخدمها أو يحّدثها بغرض أداء مهمة يخول

ّ
بيانات  ممث

قة الّسياساتوجميع  الّسياسة، وكذلك االمتثال لهذه املحّدداملستخدمون البيانات بطريقة تتوافق مع الغرض  ، ويستغّل األعمال
ّ
 املتعل

  ة،ة السعوديّ باستخدام البيانات في اململكة العربيّ 
ّ
من يراه من ذوي االختصاص ألداء هذه  املســؤول األّول بالوزارة )او من يفوضه(ف وُيكل

 األدوار.
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خصّيةالبيانات  حمايةسياسة  5
ّ

 الش

 الّسياسةنطاق  5.1

و تشرف أواملدارس التي تديرها  الّتعليموإدارات ومكاتب  الخارجّيةو  الّداخلّية الّتعليمعلــى جميـع إدارات وزارة  الّسياسةتنطبــق أحــكام هــذه 

 عليها الوزارة، التــي تقــوم 
ً
  كلّيا

ّ
 بمعالجــة البيانـات أو جزئيـ
ً
خصّيةـا

ّ
 .الش

خصّية، جمـع البيانـات الّسياسةيسـتثنى مـن نطـاق تطبيـق هـذه 
ّ

أو معالجتهـا لغيـر الغـرض الـذي  - دون علمـه -مـن غيـر صاحبهـا مباشـرة  الش

 :الّتاليةموافقتـه أو نقلهـا إلـى خـارج اململكـة فـي األحـوال  عنهـا دون أجلـه أو اإلفصـاح  ُجمعـت مـن

خصّيةإذا كان جمــع البيانــات  .1
ّ

 ل الش
ً
بـات تحقيقأو معالجتهــا مطلوبــا

ّ
 لألنظمــة و  نظامّيـة متطل

ً
وائـحوفقــا

ّ
املعمــول بهــا فــي  الّسياساتو  الل

بـاتاململكــة أو الســتيفاء 
ّ
ة متطل

ّ
فاقأو لتنفيــذ التــزام بموجــب  قضائيـ

ّ
 فيــه ات

ً
 .تكــون اململكــة طرفــا

خصّيةإذا كان جمــع البيانــات  .2
ّ

 لحمايــة الّص  الش
ً
 ـة لألفـراد.أو حمايــة املصالـح الحيويّ  عاّمةّلمة الـّس حــة أو الأو معالجتهــا ضروريــا

 حّق ق املعالجة مصلحة متحّق عندما ت .3
ّ
 قة لصاحب البيانات وكان االت

ّ
 أو من كان من الصّ صال به متعذ

ً
 ذلك. تحقيقعب را

 ال .4
ً
فاقعندما تكون املعالجة بمقتض ى نظام آخر أو تنفيذا

ّ
خصّيةالبيانات  سابق يكون صاحب ت

ّ
 فيه. الش

ً
 طرفا

 جمعها من مصدر متاح للعموم. البيانات قد تّم  إذا كانت .5

 بطريقة ال حّق ها ال تإذا كان اإلفصاح سيقتصر على معالج .6
ً
خصّيةي إلى معرفة هوية صاحب البيانات ؤدّ تا

ّ
أو أي فرد آخر على وجه  الش

 حديد.التّ 

خصّيةلحماية البيانات  الّرئيسّيةاملبادئ  5.2
ّ

 الش

 سؤولّيةامل: األّول املبدأ 

(، ونشــرها يفّوضه)أو مــن  وزارةبال األّول قبــل املســؤول بالوزارة واعتمادهــا مــن  خاّصةال خصوصّيةالتحديــد وتوثيــق سياســات وإجــراءات  يتّم أن 

 بتطبيقهــا. املعنّية األطرافإلــى جميــع 

انياملبدأ 
ّ
فافّية: الث

ّ
 الش

 بالوزارة يحـّد  خاّصةال خصوصّيةالإعـداد إشـعار عـن سياسـات وإجـراءات  يتّم أن 
ّ
خصّيةت معالجـة البيانـات د فيـه األغـراض التـي مـن أجلهـا تمـ

ّ
 الش

 وواضحـة وصريحـة. محّددةوذلـك بصـورة 

الثاملبدأ 
ّ
 : االختيار واملوافقةالث

خصّيةتحديـد جميـع الخيـارات املمكنـة لصاحـب البيانـات  يتّم أن 
ّ

ةوالحصـول علـى موافقتـه ) الش
ّ
ق( فيمـا الّصريحةأو  الضمنيـ

ّ
بجمـع بياناتـه  يتعل

 ها أو اإلفصـاح عنهـا.اسـتخدامو 

 من جمع البيانات الحّد : الّرابعاملبدأ 

خصّيةأن يقتصـر جمـع البيانـات 
ّ

ـن مـن  الحّد علـى  الش
ّ
 .خصوصّيةالفـي إشـعار  املحّددةاألغـراض  تحقيقاألدنـى مـن البيانـات الـذي يمك

صبها و  اإلحتفاظمن استخدام البيانات و  الحّد املبدأ الخامس: 
ّ
 منها الّتخل

خصّيةتقييـد معالجـة البيانـات  يتّم أن 
ّ

ةوالتـي مـن أجلهـا قـّدم صاحـب البيانـات موافقتـه  خصوصّيةالفـي إشـعار  املحّددةباألغـراض  الش
ّ
 الضمنيـ

  اإلحتفاظ، و الّصريحةأو 
ّ
 لبهـا طاملـا كان ذلـك ضروريـ
ً
وائـحأو ملـا تقتضيـه األنظمـة و  املحّددةاألغـراض  تحقيقا

ّ
املعمـول بهـا فـي  الّسياساتو  الل

. املصّرح، أو الوصـول غيـر سـتخدامأو االختـّلس، أو إسـاءة اال  ،، أو الفقـدانالتسـّربتمنـع  ـةآمناململكـة وإتّلفهـا بطريقـة 
ً
 بـه نظامـا

 : الوصول إلى البياناتالّسادساملبدأ 

خصّيةتحديـد وتوفيـر الوسـائل التـي عـن طريقهـا يمكـن لصاحـب البيانـات الوصـول إلـى بياناتـه  يتّم أن 
ّ

 ملراجعتهـا، وتحديثهـا، وتصحيحها. الش

 من اإلفصاح عن البيانات الحّد : الّسابعاملبدأ 

خصّيةتقييــد اإلفصــاح عــن البيانــات  يتّم أن 
ّ

والتــي مــن أجلهــا قــّدم صاحــب  خصوصّيةالفــي إشــعار  املحّددةباألغــراض  الخارجّيةلألطــراف  الش

ةالبيانــات موافقتــه 
ّ
 .الّصريحةأو  الضمنيـ

 املبدأ 
ّ
 أمن البيانات: آمنالث

خصّيةحماية البيانات  أن تتّم 
ّ

 املصّرحأو التعديــل أو الوصــول غيــر  ،سـتخدامس، أو إسـاءة اال ، أو التلف، أو الفقدان، أو االختّل التسـّربمن  الش

 ملــا يصــدر مــن الهيئــة  –بــه 
ً
 والجهـات ذات االختصـاص. من الّسيبرانيلأل  الوطنّيــةوفقــا
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 : جودة البياناتالّتاسعاملبدأ 

خصّيةبالبيانـات  اإلحتفاظ يتّم أن 
ّ

 .خصوصّيةالفـي إشـعار  املحّددةبصـورة دقيقـة، وكاملـة، وذات عّلقـة مباشـرة باألغـراض  الش

 املبدأ العاشر: املراقبة واالمتثال

ـكاوى بالوزارة، ومعالجـة االستفسـارات و  خاّصةال خصوصّيةالمراقبـة االمتثـال لسياسـات وإجـراءات  أن تتـّم 
ّ

زاعـاتو  الش
ّ
قة الن

ّ
 .خصوصّيةبال املتعل

 صاحب البيانات حقوق  5.3

 
ً
خصّيةأو االحتيــاج الفعلــي لجمــع بياناتــه  الّنظاميفــي العلــم ويشــمل ذلــك إشــعاره باألســاس  الحّق  :أّوال

ّ
 تعالـج الش

َّ
، والغـرض مـن ذلـك، وأال

 بصـورة تتنافـى مـع الغـرض مـن جمعهـا والـذي مـن أجلـه قـّدم موافقتـه حّق بياناتـه ال 
ً
ةـا

ّ
 .الّصريحةأو  الضمنيـ

:
ً
خصّيةفــي الرجــوع عــن موافقتــه علــى معالجــة بياناتــه  الحّق  ثانيــا

ّ
ـبمــا لــم تكــن هنــاك أغــراض مشــروعة  - فــي أي وقــت - الش

ّ
عكــس  تتطل

 .ذلــك

:ث
ً
خصّيةفــي الوصــول إلــى بياناتــه  الحّق  الثــا

ّ
ّلعلــدى الوزارة، وذلــك  الش

ّ
عليهــا، وطلــب تصحيحهـا، أو إتمامهـا، أو تحديثهـا، وطلـب إتـّلف مـا  لّلطـ

 انتهـت الحاجـة إليـه منهـا، والحصـول علـى نسـخة منهــا بصيغــة واضحــة.

 حماية البيانات الشخصيةفيما يخص  التزامات الوزارة 5.4

قةواإلجـراءات  الّسياساتبإعـداد وتطبيـق  مكتب البيانات بالوزارة يقوم .1
ّ
خصّيةبحمايـة البيانـات  املتعل

ّ
بالوزارة املســؤول األّول ، ويكــون الش

 عــن املوافقــة عليهــا واعتمادهــا - يفّوضهأو مــن  -
ً
 .مراقبة االمتثال لهذه الّسياسة بشكل دوريويكون املكتب هو املسؤل عن  .مســؤوال

مــن  املعتمدةواإلجــراءات  الّسياساتتطويــر وتوثيــق ومراقبــة تنفيــذ  مسؤولّيةوحدة لحوكمة البيانات وتســند إليها  إنشاءكتب بامليقوم  .2

  بالوزارة،املســؤول األّول 
ّ
البيانـات  حساسـّيةـن مهــام ومســؤوليات الوحـدة وضـع املعاييـر املناسـبة لتحديـد مسـتويات علــى أن تتضمـ

خصّية
ّ

 .الش

خصّيةاملخاطـر واآلثـار املحتملـة ألنشـطة معالجـة البيانـات  تقييـمكتب بامليقوم  .3
ّ

 -بالوزارة املســؤول األّول علــى  الّتقييــموعـرض نتائــج  الش

 .لتحديــد مســتوى قبــول املخاطــر وإقرارهـا - يفّوضهأو مــن 

فاقبمراجعـة وتحديـث العقـود و  املكتبيقوم  .4
ّ
 ات

ّ
 املعتمدة خصوصّيةالشـغيل بمـا يتوافـق مـع سياسـات وإجـراءات يـات مسـتوى الخدمـة والت

 بالوزارة.املســؤول األّول مـن 

زمةوتوثيــق اإلجــراءات  إعــدادب املكتب يقوم .5
ّ

قة املســؤولّياتوتحديــد املهــام و  خصوصّيةالومعالجــة انتهــاكات  دارةإل  الّل
ّ
بفريــق العمــل  املتعل

سلسـلحســب بها  الوطنّيــةالبيانات  إدارةإشــعار مكتب يستوجب والحــاالت التــي املختــص، 
ّ
 .األثــر شـّدةبنــاًء علــى قيــاس  ،اإلداري  الت

 لسياسـات وإجـراءات  خصوصّيةالبرامـج توعويـة لتعزيـز ثقافـة  إعـدادب املكتبيقوم  .6
ً
مـن  املعتمدة خصوصّيةالورفـع مسـتوى الوعـي وفقـا

 بالوزارة.املســؤول األّول 

/االحتيــاج الفعلــي والوســائل  الّنظاميبالغرض واألسـاس  - بطريقـة مّلئمـة وقـت جمـع البيانـات -إشـعار صاحـب البيانـات  يتّم يجب أن  .7

 
ّ
خصّيةرق املســتخدمة لجمــع ومعالجــة ومشــاركة البيانــات والطــ

ّ
حسـب األنظمـة  خصوصّيةاللضمـان حمايـة  األمنّية الّتدابيـر وكذلـك  الش

وائـحو 
ّ
 .املعمـول بهـا فـي اململكـة الّسياساتو  الل

ةجمـع بيانـات  ها فـي حـال تـّم اسـتخدام يتّم إشـعار صاحـب البيانـات عـن املصـادر األخـرى التـي  يتّم يجب أن  .8
ّ
بطريقـة غيـر مباشـرة  إضافيـ

 .)مـن جهـات أخـرى(

قتزويـد صاحـب البيانـات بالخيـارات املتاحـة فيمـا  يتّم يجب أن  .9
ّ
خصّيةبمعالجـة البيانـات  يتعل

ّ
  الش

ّ
ة املسـتخدمة ملمارسـة هـذه واآلليـ

 . (Preferences, Opt-in and Opt-out) املثـالالخيـارات، ومنهـا علـى سـبيل 

خصّيةأخـذ موافقـة صاحـب البيانـات علـى معالجـة البيانـات  يتّم جب أن ي .10
ّ

  بعـد تحديـد نـوع املوافقـة الش
ّ
ة( بنـاًء علـى )صريحـة أو ضمنيـ

 .جمعهـاطبيعـة البيانـات وطـرق 

  املكتبيقوم  .11
ّ
 مـع األنظمـة و  د من أّن بالتأك

ً
وائـحالغـرض مـن جمـع البيانـات متوافقـا

ّ
املعمـول بهـا فـي اململكـة وذا عّلقـة  الّسياساتو  الل

 .مباشـرة بنشـاط الوزارة

 علــى  .12
ً
زمةاألدنــى مــن البيانــات  الحّد أن يكــون محتــوى البيانــات مقتصــرا

ّ
 .الغــرض مــن جمعهــا تحقيقل الّل

 )املوضـح فـي القاعـدة  تقييـد جمـع البيانـات علـى املحتـوى املعـّد  .13
ً
وخاليـة مـن  ـةآمن( ويكـون بطريقـة عادلـة )مباشـرة وواضحـة و 12سـلفا

 ) .الّتضليـلأسـاليب الخـداع أو 
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 .اقتصار استخدام البيانات على الغرض التي ُجمعت من أجله .14

 لألغـراض  اإلحتفاظبإعـداد وتوثيـق سياسـة وإجـراءات  املكتبيقوم  .15
ً
شريعاتواألنظمـة و  املحّددةبالبيانـات وفقـا

ّ
 .ذات العّلقـة الت

خصّيةتخزيـن البيانـات  يتّم يجب أن  .16
ّ

 الحدومعالجتهـا من قبل الوزارة داخل  الش
ّ
يادةة للمملكة لضمان املحافظـة علـى ود الجغرافيـ

ّ
 السـ

  الرقمّية الوطنّيــة
ّ
، املسؤلةالّتنظيمّيةة مـن الجهـة لهـذه البيانـات، وال تجـوز معالجتهـا خـارج اململكـة إال بعـد حصـول الوزارة علـى موافقـة كتابيـ

 .الوطنّيــةالبيانات  إدارةمكتب مـع  الّتنظيمّيةبعـد تنسـيق الجهـة 

صوتوثيــق سياســة وإجــراءات بإعــداد  املكتبيقوم  .17
ّ
ها اسـتخدامتمنــع فقدانهــا أو إســاءة  ـةآمنإلتــّلف البيانــات بطريقــة  مــن البيانــات الّتخل

سخة، املؤرشـفة، و التشـغيليّ وتشــمل البيانـات  -إليهــا بــه  املصّرحأو الوصــول غيــر 
ّ
  الن

ّ
 ملـا يصـدر مـن الهيئـة  - ةاالحتياطيـ

ً
 الوطنّيــةوذلـك وفقـا

 .من الّسيبرانيلأل 

صو  اإلحتفاظأحـكام سياسـتي  يجب تضميـن .18
ّ
فـي العقـود فـي حـال إسـناد هـذه املهـام إلـى جهـات معالجـة  بالوزارة خاّصةالمـن البيانـات  الّتخل

 .ـرى أخ

خصّيةتحديـد وتوفيـر الوسـائل التـي عـن طريقهـا يمكـن لصاحـب البيانـات الوصـول إلـى بياناتـه  .19
ّ

 .وذلـك ملراجعتهـا وتحديثهـا الش

ةمـن  قحّق التّ  .20
ّ
خصّيةقبـل منحهـم الوصـول إلـى بياناتهـم  األفراد هويـ

ّ
 للضّ  الش

ً
 من الّسيبرانيلأل  الوطنّيــةمــن قبــل الهيئــة  املعتمدةوابــط وفقــا

 .والجهــات ذات االختصــاص

خصّيةيحظـر مشـاركة البيانـات  .21
ّ

 لألغـراض  الش
ً
 لألنظمـة و  املحّددةمـع جهـات أخـرى إال وفقـا

ً
وائـحوبعـد موافقـة صاحب البيانـات ووفقـا

ّ
 الل

ـزّود الجهـات األخـرى بسياسـات وإجـراءات علـى أن  الّسياساتو 
ُ
فاقوتضمينهـا فـي العقـود و  املّتبعـة خصوصّيةالت

ّ
 .يـاتاالت

 .املحّددةها فــي غيــر األغــراض سـتخدامإشــعار أصحــاب البيانــات وأخــذ املوافقــة منهــم فــي حــال مشــاركة البيانــات مــع جهــات أخــرى ال  .22

خصّيةقبـل مشـاركة البيانـات  الوطنّيــةالبيانات  إدارةمكتب أخذ موافقـة  .23
ّ

 .اململكـةمـع جهـات أخـرى خـارج  الش

زمةتطبيق اإلجراءات متابعة بإعداد وتوثيق و  املكتبـوم يقأن  .24
ّ

ةلضمان  الّل
ّ
خصّيةالبيانات  دق

ّ
واكتمالهـا وحداثتهـا وارتباطهـا بالغـرض  الش

 .الـذي ُجمعـت مـن أجلـه

ة الّضوابط اسـتخدام .25
ّ
ة الّتدابيـر و  اإلداريـ

ّ
خصّيةلضمـان حمايـة البيانـات  من املعلوماتأل  الوزارةفـي سياسـات  املعتمدة الّتقنيـ

ّ
ومنهـا  الش

 :علـى سـبيل املثـال ال الحصر

  ّملهـام العامليـن ومسـؤولي 
ً
تشـتيت اتهم بطريقـة تحـول دون تداخـل االختصـاص وتتّلفـى منـح صّلحيـات الوصـول إلـى البيانـات وفقـا

 .املسـؤوليات

  ةتطبيــق اإلجــراءات
ّ
ة الّتدابيـر و  اإلداريـ

ّ
  الّتقنيـ

ّ
 التــي توثـ

ّ
ةر ـق مراحــل معالجــة البيانــات وتوفــ

ّ
تحديــد املســتخدم املســؤول عــن كل  إمكانيـ

 ) .االسـتخدامّلت ســّج ) مرحلــة مــن هــذه املراحــل

  معالجــة البيانــات علــى تعهّ  عملّياتتوقيــع العامليــن الذيــن يباشــرون 
ً
 للّسياســاتــد للمحافظــة علــى البيانــات وعــدم اإلفصــاح عنهــا إال وفقــا

شريعاتواإلجــراءات واألنظمــة و 
ّ
 .الت

  لطبيعــة و  سؤولّيةاملصفــون باألمانــة و ت ممــن يتّ معالجــة البيانــا عملّياتاختيــار العامليــن الذيــن يباشــرون 
ً
البيانــات  حساسـّيةووفقــا

 .لوزارةمــن قبــل ا املعتمدةوسياســة الوصــول 

 املناسـبة  األمنّية الّتدابيـر  اسـتخدام-  
ّ
 شـفير، وعـزل بيئـة التّ كالت

ّ
خصّية من البياناتأل  - شـغيلطويـر واالختبـار عـن بيئـة الت

ّ
وحمايتهـا بمـا  الش

 ملـا يصـدر مـن الهيئـة  حساسـّيتهايتناسـب مـع طبيعتهـا و 
ً
والجهـات ذات  من الّسيبرانيلأل  الوطنّيــةوالوسـائط املسـتخدمة لنقلهـا وتخزينهـا وفقـا

 .االختصـاص

 - يفّوضهمـن أو  -بالوزارة املســؤول األّول عرضهـا علـى  يتّم بشـكل دوري و  خصوصّيةالبمراقبـة االمتثـال لسياسـات وإجـراءات  املكتبيقوم  .26

ةتحديـد وتوثيـق اإلجـراءات  يتّم كمـا 
ّ
 .اتخاذهـا فـي حـال عـدم االمتثـال يتّم التـي سـ الّتصحيحيـ

لهـا أو املرتبطـة  الّتابعـةوتعميمهـا علـى جميـع الجهـات  الّتنظيمّيةمـع وثائقهـا  الّسياسةمواءمـة أحـكام هـذه  البيانات بالوزارة إدارةمكتب يتولى  .27

 .الّسياسةالهـدف املنشـود مـن إعـداد هـذه  تحقيقويضمـن  الّتكامل يحّقـقبهـا بمـا 

 للليـات واإلجـراءات التـي  الّسياساتتكون الوزارة مسؤولة عن مراقبة اإلمتثال لتنفيذ هذه  أن .28
ً
 .الّتنظيمّيةهـا الجهـات تحّددوفقـا

 ودون تأخيـر وبمـا ال يتجـاوز البيانات الوطنية  إدارةبالتنسق مع مكتب  الّتنظيمّيةلـى الوزارة إبـّلغ الجهـات ع .29
ً
سـاعة مـن وقـوع أو  72فـورا

خصّيةاكتشـاف أي حادثـة تسـريب للبيانـات 
ّ

 للليـات واإلجـراءات التـي  الش
ً
 .ةالّتنظيميّ هـا الجهـات تحّددوفقـا
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 لل الّسياسةبشـكل دوري مـن امتثـال جهــات املعالجــة لهــذه  تتحّققيجـب علـى الوزارة عنـد تعاقدهـا مـع جهـات املعالجـة أن  .30
ً
اتوفقــا

ّ
 ليـ

 .تقـوم بهـا جهـات املعالجـة الحقة، علــى أن يشـمل ذلـك أي تعاقـدات الّتنظيمّيةهــا الجهــات تحّددواإلجــراءات التــي 

ةللوزارة وضـع قواعـد  حّق ي .31
ّ
خصّيةمـن البيانـات  محّددةملعالجـة أنـواع  إضافيـ

ّ
 لطبيعـة و  الش

ً
مـع  الّتنسيقهـذه البيانـات بعـد  حساسـّيةوفقـا

 .الوطنّيــةالبيانات  إدارةمكتب 

مبإعـداد اآلليـات واإلجـراءات التـي  - الوطنّيــةالبيانات  إدارةمـع مكتب  الّتنسيقبعـد  -تقـوم الوزارة  .32
ّ
ـكاوى معالجـة  عملّية تنظـ

ّ
  الش

ً
وفقـا

سلسـلوحسـب  محـّددإلطـار زمنـي 
ّ
 .للجهـات الّتنظيمـي الت
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 سياسة مشاركة البيانات 6

 الّسياسةنطاق  6.1

و تشرف أواملدارس التي تديرها  الّتعليموإدارات ومكاتب  الخارجّيةو  الّداخلّية الّتعليمإدارات وزارة علـى جميـع  الّسياسةتنطبـق أحـكام هـذه 

مهمـا كان مصـدر هـذه  - أو أفراد خاّصةأخرى أو جهات  حكومّيةمع جهات  - الّتعليموزارة التـي تنتجهـا  عليها الوزارة وذلك عند مشاركة البيانات

جّلتويشـمل ذلـك  ،البيانات، أو شـكلها أو طبيعتهـا
ّ
ة السـ

ّ
أو أشـرطة  االلكترونّيةعلى الوسـائط  املخّزنـةوالبيانـات  لكترونيورسـائل البريـد اال الورقيـ

وت
ّ
ور أو الفيديـو أو الخرائـط أو  الصـ

ّ
ة الصـ

ّ
أو املخطوطـات أو الوثائـق املكتوبـة بخـط اليـد، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال البيانـات  الفوتوغرافيـ

 .املسـّجلة

البـةفـي حـال كانـت الجهـة  الّسياسةال تنطبـق أحـكام هـذه 
ّ
لبوكان  حكومّيةللبيانـات جهـة  الط

ّ
ةألغـراض  الط

ّ
بـاتسـتيفاء أو إل  أمنيـ

ّ
ة. متطل

ّ
 قضائيـ

 ملشاركة البيانات الّرئيسّيةاملبادئ  6.2

 : تعزيز ثقافة املشاركةاألّول املبدأ 

للحصـول علـى البيانـات مـن مصادرهـا ” مبـدأ املـّرة الواحـدة“ تبّنـيو  الّتكامل تحقيقاألخرى ل حكومّيةالأن تشارك الوزارة بياناتها مع الجهات 

الوزارة ليست هي املصدر الرئيس ي للبيانات املطلوب مشاركتها فعلـى  أّن مصادرهــا. وفــي حــال  تعــّددمـن ازدواجيتهــا وتعارضهــا و  الحّد و  الّصحيحـة

البـةقبـل مشـاركتها مـع الجهـة ومصدر البيانات  الّرئيسّيةالجهة أخـذ موافقـة  البيانات بالوزارة إدارةمكتب 
ّ
 .الط

انياملبدأ 
ّ
 الغرض مشروعّية: الث

مصلحـة  تحقيقغ يهـدف إلى مبني علـى أسـاس نظامـي أو احتيـاج عملـي مسـوّ يكون الغرض من مشاركة الوزارة بياناتها مع جهة أخرى مشروع و أن 

ويسـتثنى مـن ذلـك البيانـات والجهـات  ،أو سـّلمة البيئـة األفراد خصوصّيةأو  الوزارة، أو أنشـطة الوطنّيــةدون إلحـاق أي ضـرر باملصالـح  عاّمة

 .املسـتثناة بأوامـر سـامية

الثاملبدأ 
ّ
  به املصرّح: الوصول الث

شــارِكة فــي مشــاركة البيانــات  األطرافجميــع  أن يكــون لــدى
ُ
ةامل

ّ
ّلع صّلحيــ

ّ
 الّصّلحيةهذه ها )و اسـتخدامعلــى هــذه البيانــات والحصـول عليهـا و  االط

ـبقـد 
ّ
بشـكل  املدّربيـنو  املؤّهليـنإلى املعرفـة، واملهـارة، واألشـخاص  ة(، باإلضافـالبيانـات حساسـّيةحسـب طبيعـة و قبل منحها  األمنـياملسـح  تتطل

 .عامـل مـع البيانات املشـتركةصحيـح للتّ 

فافّية: الّرابعاملبدأ 
ّ

 الش

لتبـادل البيانـات بمـا فـي ذلـك: البيانـات  الّضروريـةإتاحـة جميـع املعلومـات بمشـاركة البيانـات  عملّياتاملشـاركة فـي  األطرافجميـع أن تقوم 

صاملسـتخدمة لحمايتهـا وآليـة  الّضوابطحفظهـا، و املطلوبـة، الغـرض مـن جمعهـا، ووسـائل نقلهـا، وطـرق 
ّ
 .منهـا الّتخل

 املشتركة سؤولّيةاملاملبدأ الخامس: 

 لألغـراض  مسؤولّيةمسوؤلين  فــي مشــاركة البيانــات املشاركة األطرافأن تكــون جميــع 
ً
مشــتركة عــن قـرارات مشـاركة البيانـات ومعالجتهـا وفقـا

فاقّيةاملنصـوص عليهـا فـي  األمنّية الّضوابط، وضمـان تطبيـق املحّددة
ّ
شريعاتمشـاركة البيانـات، واألنظمة و  ات

ّ
 .ذات العّلقة الّسياساتو  الت

 أمن البيانات: الّسادساملبدأ 

شــاِركة فــي مشــاركة البيانــات األطرافأن تقــوم جميــع 
ُ
وموثوقـة  ـةآمناملناســبة لحمايـة البيانـات ومشـاركتها فـي بيئـة  األمنّية الّضوابطبتطبيــق  امل

 لألنظمـة و 
ً
شريعاتوفقـا

ّ
 ملـا يصـدر مـن الهيئـة  ذات العّلقـة، الت

ً
 .من الّسيبرانيلأل  الوطنّيــةووفقـا

 : االستخدام األخّلقيالّسابعاملبدأ 

شــاِركة فــي مشــاركة البيانــات بتطبيــق املمارســات  األطرافأن تقــوم جميــع 
ُ
ـةامل

ّ
ها فـي اسـتخداممشـاركة البيانـات لضمـان  عملّيةأثنــاء  األخّلقيـ

زاهـةإطـار مـن العدالـة و 
ّ
باتب االلتـزامأو  أمن املعلوماتبسياسـات  االلتـزامبوعـدم اإلكتفـاء  واألمانـة واإلحتـرام، الن

ّ
شـريعّيةو  الّتنظيمّية املتطل

ّ
 الت

 ذات العّلقـة.
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زمةالخطوات  6.3
ّ

 مشاركة البيانات عملّيةإلجراء  الّل

باتو  الّضوابطوضمــان اســتيفاء جميــع داخل الوزارة توحيــد ممارســات املشــاركة لمشــاركة البيانــات  عملّيةة لالخطــوات األساســيّ  فيما يلي
ّ
 املتطل

زمة
ّ

 أشــهر. 3والتــي قــد ال تتجــاوز ، الّل

لب مقـّدميقـوم  .1
ّ
  خاّصةأو  حكومّيةسـواء أكان جهـة  - الط

ً
علـى  البيانات بالوزارة إدارةمكتب بإرسـال طلـب مشـاركة بيانـات إلى  - أو فـردا

لبأن ُيرسـل 
ّ
لب مقـّدمالجهـة فـي حـال كان البيانات ب إدارةعـن طريـق مكتـب  الط

ّ
 .حكومّيةجهـة  الط

لب مشروعّيةي من األّول قحّق التّ ب كتــبامليقــوم  .2
ّ
لبإحالــة  يتّم ثم  الط

ّ
لإلى  الط

ّ
والـذي بـدوره يقـوم بالوزارة  املختـص األعمالبيانــات  ممث

لببتوجيـه هـذا 
ّ
يإلى أحـد  الط

ّ
لبلتقييـم هـذا  األعمالبيانـات  مختصـ

ّ
 ومعالجتــه. الط

 من مستوى تصنيف البيانات املطلوبة: قحّق التّ ب األعماليقوم مختص بيانات  .3

  لسياســة تصنيــف البيانــات.امل، يجـب علـى الّتصنيـففـي حالـة عـدم تحديـد مسـتوى 
ً
 كتـب تصنيــف البيانــات املطلوبــة وفقــا

 الّتصنيـفلـة تحديـد مسـتوى فـي حا  
ّ
لبمشـاركة البيانـات املطلوبـة دون تقييـم  األعمال، يمكـن ملختـص بيانـات ”عـامّ “ه علـى أنـ

ّ
 الط

 للمبـادئ 
ً
. ملشـاركة البيانـات. الّرئيسّيةوفقـا

ً
 وحسب ما تراه الوزارة مناسبا

ً
 ويكون توقيع اتفاقية مشاركة البيانات اختياريا

  الّتصنيـففـي حالـة تحديـد مسـتوى  
ّ
لبتقييـم  األعمالـن علـى مختـص بيانـات ، يتعيّ ”سّري للغايـة“أو ” سّري “أو ” مقّيد“ه علـى أنـ

ّ
 الط

 للمبـادئ 
ً
 ملشـاركة البيانـات. الّرئيسّيةوفقـا

 يـع مبـادئ مشـاركة البيانـات بالكامـل.اسـتيفاء جم املشـاركة إذا تـّم  عملّيةاسـتكمال  األعماليجـب علـى مختـص بيانـات  .4

االسـتمرار فـي مشـاركة البيانـات فـي حالـة عـدم اسـتيفاء مبـدأ واحـد أو أكثـر مـن مبـادئ مشـاركة البيانـات.  األعمالال يجـوز ملختـص بيانـات  .5

لب أن يـردّ يه كمـا يجـب علـ
ّ
لب مقـّدمإلى  الط

ّ
 مـع املّلحظـات وإتاحـة الفرصـة لتلبيـة جميـع مبـادئ مشـاركة البيانـات غيـر املتوافقـة. الط

لبالحصـول علـى موافقـة  األعمالعنـد اسـتيفاء جميـع مبـادئ مشـاركة البيانـات، يقـوم مختـص بيانـات  .6
ّ
علـى اسـتكمال  األعمالبيانـات  ممث

 مشـاركة البيانـات. عملّية

 لــكلّ  املحّددةاألهــداف  تحقيقبمبــادئ مشــاركة البيانــات و  االلتـزاماملناســبة لضمــان  الّضوابطبتحديـد  األعمالص بيانـات يقـوم مختـ .7

فاق يتّم منهــا، كمــا يجـب أن 
ّ
لب مقـّدمو  األعمالبيـن مختـص بيانـات  االت

ّ
املشـاركة علـى تطبيـق  عملّيةاألخـرى املشـاركة فـي  األطرافو  الط

 .الّضوابطهـذه 

فاقبعـد  .8
ّ
فاقفصيـل فـي توضيحهـا بالتّ  األعمالبتطبيقهـا، ينبغـي ملختـص بيانـات  االلتـزامعلـى ضوابـط مشـاركة البيانـات و  االت

ّ
ويجـب  ّيةاالت

شـاِركة فـي  األطرافعلـى جميـع 
ُ
فاقّيةوقيـع علـى املشـاركة التّ  عملّيةامل

ّ
 مشـاركة البيانـات. ات

لمليمكـن  .9
ّ
البـةمشـاركة البيانـات املطلوبـة مـع الجهـة  األعمالبيانات  مث

ّ
فاقّيةبعـد توقيـع  الط

ّ
 مشـاركة البيانات. ات

 

 مشاركة البيانات  عملّيةاإلطار الزمني ل 6.4

 كحد أعلى )يوم( زمنّيةال ّدةامل الخطوة

لبتقييـم 
ّ
لبمـن تاريـخ اسـتّلم  الط

ّ
لب مقـّدمإلى إشعار  الط

ّ
 30 .بقـرار املشـاركة الط

لبم ملقّد  حّق وفي حال عدم املوافقة على طلب املشاركة، في
ّ
باتاستكمال  الط

ّ
لتصويب  املتطل

لباملّلحظات وطلب االستئناف إلعادة تقييم 
ّ
 وإصدار قرار املشاركة من تاريخ استّلم الط

 االستئناف.

14 

فاقّيةوتوقيع إعداد 
ّ
 60 .مشاركة بيانات ات

لبمشاركة البيانات مع مقدم 
ّ
لبقبول بعد  الط

ّ
فاقّيةوجود و  الط

ّ
  مشاركة بيانات ات

ّ
عة موق

 وسارية املفعول.

7 

 

 ضوابط مشاركة البيانات  6.5

 أخرى:قبل مشاركة بيانات الوزارة مع أي جهة  الّتالية الّضوابطااللتزام واملوافقة على يجــب 

انياملبـدأ ، : تعزيـز ثقافـة املشـاركةاألّول املبـدأ : املبـادئ ذات العّلقـة) :الّنظامياألساس 
ّ
 سؤولّيةاملاملبـدأ الخامـس: ، الغـرض مشروعّية: الث

 ي(.األخّلق سـتخدام: اال الّسابعاملبـدأ ، املشـتركة
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  الجهة أو االحتيــاج الفعلــي ملشــاركة البيانــات، ومنهــا علــى ســبيل املثــال: تنظيـم الّنظاميأن ُيوّضــح األســاس  
ّ
األمـر البة )الط

فاقّيةوجود ، أو بيانات الوزارة بمشـاركة لها الـذي يسـمح (الّسـاميامللكي/
ّ
  ات

ّ
 عة بين الوزارة وهذه الجهة.مشاركة بيانات موق

 حقوق بمسـتويات تصنيـف البيانـات واملحافظـة علـى االلتزام  يتّم  أن  
ّ
خصّيةالبيانـات  خصوصّيةـة و ة الفكريّ امللكيـ

ّ
 .الش

الثاملبادئ ذات العّلقة: املبدأ ) فويض:التّ 
ّ
 (.أمن البيانات: الّسادساملبدأ ، به املصّرح: الوصول الث

  من االمتثال لسياسة تصنيف البيانات وضوابط  قحّق التّ )يمكن  يهــاالبيانــات وتلّق ليــن بطلــب املخوّ  واألشــخاصتحديد الجهات  يتّم أن

 اإلستخدام والوصول إلى البيانات(.

انياملبــدأ  ،: تعزيــز ثقافــة املشــاركةاألّول املبــدأ  املبــادئ ذات العّلقــة:) نوع البيانات:
ّ
فافّية: الّرابعاملبـدأ ، الغــرض مشروعّية: الث

ّ
 (.الش

  التّ  يتّم أن 
ّ
 حيـح.الّص لضمـان طلـب البيانـات مـن مصدرهـا  الوزارةالتـي تنتجهـا  الّرئيسّيةالبيانـات املطلوبـة ضمـن البيانـات  د مـن أّن أكـ

  املحّددةاألغراض  تحقيقنى من البيانات املطلوبة لداأل  الحّد د حّد يُ أن. 

  باتالبيانـات املطلوبـة وصيغتهـا و  تحّددأن
ّ
قة املتطل

ّ
ةمثـل صيغـة البيانــات، )بتعديلهـا أو تغييرهـا  املتعل

ّ
البيانــات، مســتوى  دق

 .(فاصيــل، هيكلــة البيانــات، نــوع البيانــات خــام أو بيانــات ُمعالجـةالتّ 

 (.أمن البيانات: الّسادساملبادئ ذات العّلقة: املبدأ ) املعالجة املسبقة للبيانات:

  فاق يتّم مـا إذا كان هنـاك حاجـة ملعالجـة البيانـات قبـل مشـاركتها، وفـي حـال الحاجـة لذلـك  تحّددأن
ّ
علـى أسـاليب املعالجـة  االت

ةسـبيل املثـال، الحجـب وإخفـاء ال املطلوبـة علـى
ّ
  تتــّم علــى أال )والتجميـع  هويـ

ّ
 (.ـر املحتــوى معالجــة البيانــات بشــكل يغيـ

  قّيــم جــودة البيانــات املطلوبــة وصّح
ُ
ـبتهــا وســّلمتها وتحديــد مــا إذا كانــت أن ت

ّ
إجــراء تحسـين قبـل مشـاركتها، وفـي حـال الحاجـة  تتطل

 ات قبــل مشــاركتها.البيانـ داخل الوزارة تدقيـق ةالجهة املسؤوللذلـك يجـب علـى 

 (.أمن البيانات: الّسادساملبدأ  املبادئ ذات العّلقة:) وسائل مشاركة البيانات:

  من الّسيبرانيلأل  الوطنّيــةالهيئة داخل الوزارة و  من الّسيبرانيلأل  عاّمةال دارةاإل  رهاالبيانات التي تصّد  وحماية منأااللتزام بضوابط. 

  الرقمّيةو  املادّيةتحديد وسائل مشاركة البيانات  يتّم أن. 

  ةو  منأمن  قحّق التّ  يتّم أن
ّ
 ةمناآل وسـائل املشـاركة للتقليـل مـن املخاطـر املحتملـة، كمـا يمكـن االسـتفادة مـن وسـائل املشـاركة  موثوقيـ

 بيـن الجهـات. املعتمدة

  إلى تقسـة بالوزارة ت الجهة املختصّ تحديــد آليــة مشــاركة البيانــات، ومــا إذا كان يتّم أن 
ً
 وم بنقــل البيانـات مباشـرة

ّ
أو  البةالجهة الط

 املشـاركة. عملّيةخدمـة إلتمـام  مقـّدماالسـتعانة ب يتّم سـ

  شـبكة مركـز حكومّيةال الّتكاملقنـاة ، علـى سـبيل املثـال) وسـائط املشـاركة املوجـودة اسـتخدام يتّم تحديـد مـا إذا كان سـ يتّم أن ،

 ) وسـائط مختلفـة اسـتخدام يتّم أو سـ( املعلومـات الوطنـي
ّ

ةسـلكية، و شـبكة اإلنترنـت الّل
ّ
بكةالوصـول عـن بعد، و  إمكانيـ

ّ
ة الش

ّ
 االفتراضيـ

 (.الّتطبيقـات، وواجهة برمجـة خاّصةال

  فاق يتّم أن
ّ
 املستخدمة في مشاركة البيانات. املادّيةعلى آلية إتّلف الوسائط  االت

انياملبـادئ ذات العّلقـة: املبـدأ ) استخدام البيانات والحفاظ عليها:
ّ
فافّية: الّرابعاملبـدأ ، الغـرض مشروعّية: الث

ّ
، أمن البيانات: الّسادساملبـدأ ، الش

 (.األخّلقي سـتخدام: اال الّسابعاملبـدأ 

  بـات تحّددأن
ّ
 لحمايـة البيانـات بعد مشـاركتها. املحّددة الّضوابطحمايـة البيانـات عنـد مشـاركتها، وتطبيـق  متطل

  فــرض قيــود مناســبة علــى اال
ُ
باملعالجــة، أو قيــود  خاّصةمثــل قيــود  ،(إن ُوجــدت)أو املعالجــة املســموح بهــا للبيانــات  سـتخدامأن ت

 
ّ
 مكانيـ

ّ
 حصريّ  حقوق ة، أو ـة أو زمانيــ

ّ
 ـة.ــة أو تجاريـ

  زاعـات وإجراءات تسويةاملشاركة،  عملّيةاملشاركة في  األطرافجميع  حقوق  تحّددأن
ّ
 حكيم.والتّ  الن

  فاقما إذا كان هنالك طرف ثالث سيستفيد من البيانات بعد املشاركة و  تحّددأن
ّ
  االت

ّ
 مة لذلك. على اآللية املنظ

انياملبدأ  املبادئ ذات العّلقة:) مشاركة البيانات وعدد مرات املشاركة وإلغاء املشاركة: مّدة
ّ
أمن : الّسادساملبدأ ، الغرض مشروعّية: الث

 (.البيانات

  للوصول إلى البيانات أو تخزينها. الّنهائيمشاركة البيانات واملوعد  مّدة تحّددأن 

  باتعــدد مــرات مشــاركة البيانــات، و  تحّددأن
ّ
زمة املتطل

ّ
اتخاذهـا عنـد  يتّم واإلجـراءات التـي سـ ،الّتعديــّلتللمراجعــة، وإجــراء  الّل

فاقانتهـاء 
ّ
ةمثـل إخفـاء ) ّيةاالت

ّ
 (.أصحـاب البيانـات أو إلغــاء الوصــول إلى البيانــات أو إتّلفهــا هويـ
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  وفتـرة اإلشعار املسـموح بهـا.الّنظاميعليـه، املسـتند  املّتفـق الّتاريـخلهـم إنهـاء مشـاركة البيانـات قبـل  حّق يالذيـن  األطراف تحّددأن ، 

 (.املشتركة سؤولّيةاملاملبدأ الخامس:  ذات العّلقة: )املبادئ :سؤولّيةاملأحكام 

  فاقببنــود  االلتـزامفــي حــال عــدم  املســؤولّياتأن ُيّتفــق علــى تحديــد
ّ
املشــاركة كإنهــاء  األطراف، وغيرهــا مــن االلتزامــات بيــن ّيةاالت

فاق
ّ
ةواإلجــراءات  ّيةاالت

ّ
 .الّتصحيحيـ

  قةالقواعــد  تحّددأن
ّ
  سؤولّيةاملبأحــكام  املتعل

ّ
نقـل البيانـات، أو فقـدان  عملّيةة أثنـاء عنــد مشــاركة بيانــات خاطئــة، وجــود مشــاكل فنيـ

 فـي أضـرار أخـرى. يتسـّببالبيانـات بشـكل غيـر مقصـود أو غيـر نظامـي ممـا قـد 

 ملشاركة البيانات عاّمةالقواعد ال 6.6

 التي يجب اتباعها عند مشاركة البيانات: عاّمةفيما يلي القواعد ال

، شبكة مركز حكومّيةال الّتكاملومنها على سبيل املثال قناة  ،لتبادل البيانات ةمناآل و  املعتمدةلوسائط املشاركة  األولوّيةمنح يجب  .1

 املعلومات الوطني.

مشــاركة البيانــات بعــد اســتيفاء جميــع مبــادئ مشــاركة البيانــات، باإلضافــة إلى تحديــد  مسؤولّيةبالوزارة  األعمالمختص بيانات يتولــى  .2

 املناســبة للمشــاركة. الّضوابط

3.  
ّ

عامـل مـع البيانـات بطريقـة صحيحـة، للتّ  - دريـب املطلـوبـّلت والتّ حسـب املؤّه  -ـخص املناسـب يجـب علـى كل جهـة تعييـن أو تفويـض الش

 هـا.يهـا والوصـول إليهـا وتخزينهـا وإتّلفعلـى أن يكـون مصـّرح لـه طلـب البيانـات املشـتركة وتلّق 

خصّيةإخفاء هوية أصحاب البيانات يجب  .4
ّ

 الش
ً
زمة الّضوابطلغرض املشاركة مع تحديد  ، إال إذا كان ذلك ضروريا

ّ
للحفاظ على  الّل

  خصوصّية
ً
خصّيةالبيانات  خصوصّيةلسياسة أصحاب البيانات وفقا

ّ
 .الش

  في الحاالت التي ( عند مشاركة البياناتmetadata) الوصفّيةإرفاق البيانات  .5
ّ
 ب ذلك.تتطل

 لألغراض  مسؤولةتكــون الجهــات املشــاركة فــي مشــاركة البيانــات  .6
ً
البيانات ملكتب  حّق ، وياملحّددةعن حماية البيانات واستخدامها وفقا

فاقّيةفي  املحّددة الّضوابطمراجعة مدى االلتزام بشكل دوري أو عشوائي بما يتوافق مع  في الوزارة
ّ
 مشاركة البيانات. ات

إشـعار الجهـة  الّتنظيمّيةلنفـس الجهـة  الّتابعـةللجهـات  حّق يمشـاركة البيانـات،  عملّيةاملشـاركة فـي  األطراففـي حـال وجـود نـزاع بيـن  .7

  يتّم وفـي حـال لـم  املشـاركة، األطرافواملطالبـة بتسـوية النـزاع بيـن  الّتنظيمّية
ّ
 بذلـك الوطنّيــةالبيانات  إدارةمكتب إشـعار  يتّم زاع، حـل النـ

 ل
ّ
 .الّتنظيمّيةزاع إذا كانـت الجهتـان غيـر خاضعتيـن لنفـس الجهـة يتولـى تسـوية النـ

8.  
ّ
حمايــة سّرية البيانــات وازن املناســب بيــن الحاجــة إلى مشــاركة البيانــات وضمــان علــى الجهــات املشــاركة فــي مشــاركة البيانــات إيجــاد التــ

 واملخاطــر املحتملــة علــى الفــرد أو املجتمــع.

 لبيانـات.يجـب علـى الجهـات عنـد اسـتّلمها للبيانـات املشـتركة عـدم مشـاركتها مـع طـرف آخـر أو جهـة أخـرى دون موافقـة الجهـة املنتجـة ل .9

فاقإخضاع جميع  .10
ّ
قالتي  عملّياتيات والاالت

ّ
مع الوكاالت  الّتعاون كتب باملمن قبل  دورّيةبمشاركة البيانات أو معالجتها ملراجعة  تتعل

 
ّ

دريكة بالوزارة واإلدارات الش
ّ
 ال.تعمل على نحو فعّ  عملّياتال ق غرضها وأّن حّق ها تمن أنّ  لّتأك

قةبطلبات مشاركة البيانات والقرارات  خاّصةبسجّلت  اإلحتفاظ املكتبيجب على  .11
ّ
 بها. املتعل

 .الّسياساتمسؤول عن مراقبة اإلمتثال لتنفيذ هذه  املكتبأن يكون  .12
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 املعلومات حّريةسياسة  7

 الّسياسةنطاق  7.1

ّلع األفرادعلـى جميـع طلبـات  الّسياسةتنطبـق هـذه 
ّ
وزارة الالتــي تنتجهــا جميـع إدارات  - حمّيةاملغيـر  - عاّمةأو الحصـول علـى املعلومـات ال لّلطـ

جّلتويشـمل ذلـك ، و تشرف عليها الوزارةأواملدارس التي تديرها  الّتعليموإدارات ومكاتب  الخارجّيةو  الّداخلّية
ّ
ة السـ

ّ
ورسـائل البريـد  الورقيـ

وتأو أشـرطة  االلكترونّيةعلى الوسـائط  املخّزنـةعلومات وامل لكترونياال
ّ
ور أو الفيديـو أو الخرائـط أو  الصـ

ّ
ةا الصـ

ّ
أو املخطوطـات أو  لفوتوغرافيـ

 .املسـّجلة املعلوماتالوثائـق املكتوبـة بخـط اليـد، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال 

 :ة التاليةحميّ املعلى املعلومات  الّسياسةال تنطبق أحكام هذه 

 .حقوقهـاأو سياسـاتها أو مصالحهـا أو  للّدولـة األمن الوطنـّي إفشـاؤها إلـى اإلضـرار ب يـؤّدياملعلومـات التـي  .1

 .األمنّيةو  العسكرّيةاملعلومات  .2

فـاقالحصـول عليهـا بمقتضـى  يتّم املعلومـات والوثائـق التـي  .3
ّ
  ات

ّ
 .محمّيةهـا ف علـى أنّ مـع دولـة أخـرى وتصنـ

قةفتيـش واملراقبـة التّ  عملّياتبـط و ـات وأعمـال الضّ الّتحقيقو  الّتحريـات .4
ّ
 .بجريمـة أو مخالفـة أو تهديد املتعل

 .مــن توصيــات أو اقتراحــات أو استشــارات مــن أجــل إصــدار تشــريع أو قــرار حكومــي لــم يصــدر بعــداملعلومــات التــي تتضّ  .5

6.  
ّ
 بيعـة التّ املعلومـات ذات الط

ّ
ربـح أو تّلفـي خسـارة بطريقـة  تحقيقـاح عنهـا إلـى اإلفص يـؤّدية التـي ـة أو االقتصاديّ ة أو املاليّ ناعيّ ة أو الصّ جاريـ

 .غيـر مشـروعة

7.  
ّ
ةة أو األبحـاث العلميـ

ّ
 يّ امللك حقوق مـن  حّق املشـتملة علـى  الحقـوق ، أو الّتقنيـ

ّ
 .معنـوي  حّق الكشـف عنهـا إلـى املسـاس ب يـؤّدية التـي ة الفكريـ

قةاملعلومـات  .8
ّ
 .اإلفصـاح عنهـا إلـى اإلخـّلل بعدالـة املنافسـة يـؤّديباملنافسـات والعطـاءات واملزايـدات التـي  املتعل

ـبة بموجـب نظـام آخـر، أو أو شـخصيّ  سـّريةاملعلومـات التـي تكـون  .9
ّ
 للوصـول إليهـا أو الحصـول عليهـا. معّينة نظامّيـةإجـراءات  تتطل

 املعلومات حّريةل الّرئيسّيةاملبادئ  7.2

فافّية: األّول املبدأ 
ّ

 الش

قةفــي معرفــة املعلومــات  الحّق للفــرد 
ّ
 ملنظومــة  عاّمةبأنشــطة الجهــات ال املتعل

ً
زاهـةتعزيــزا

ّ
فافّيةو  الن

ّ
 واملســاءلة. الش

انياملبدأ 
ّ
 : الضرورة والتناسبالث

ّلعأي قيـود علـى طلـب 
ّ
 مسـّوغةيجـب أن تكـون  عاّمةاهـا أو تنتجهـا أو تتعامـل معهـا الجهـات الالتـي تتلّق  حمّيةاملأو الحصـول علـى املعلومـات  االط

 بطريقـة واضحـة وصريحـة.

الثاملبدأ 
ّ
 اإلفصاح عاّمة: األصل في املعلومات الالث

ّلعفـي  الحّق لـكل فـرد 
ّ
لب مقـّدم يتمّتـعوليـس بالضـرورة أن  - حمّيةاملغيـر  - عاّمةعلـى املعلومـات ال االط

ّ
  معّينةـة بحيثيّ  الط

ّ
ن بهـذه أو باهتمـام معيـ

 كـن مـن الحصـول عليهـا، كمـا ال يتعـرّ يتّم املعلومـات ل
ّ
 .الحّق قـة بهـذا ض ألي مسـاءلة قانونيـة متعل

 : املساواةالّرابعاملبدأ 

ّلعمــع جميــع طلبــات  الّتعامـل يتّم 
ّ
 .األفرادعلــى أســاس املســاواة وعـدم التمييـز بيـن  عاّمةأو الحصــول علــى املعلومــات ال االط

قفيما  األفراد حقوق  7.3
ّ
ّلعب يتعل

ّ
  أو الحصول عليها عاّمةعلى املعلومات ال االط

 
ً
ّلع حّق  :أّوال

ّ
 .الوزارةلدى  محمّيةوالحصول على أي معلومة غير  االط

:
ً
ّلعفي معرفة سبب رفض  حّق ال ثانيا

ّ
 .أو الحصول على املعلومات املطلوبة االط

:
ً
مفي  حّق ال ثالثا

ّ
ّلععلى قرار رفض طلب  التظل

ّ
 .والحصول على املعلومات املطلوبة االط
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 لّلطّلع على املعلومات أو الحصول عليها الّرئيسّيةالخطوات  7.4

بات 7.4.1
ّ
 ا:أو الحصول عليه عاّمةلطلبات الوصول إلى املعلومات ال الّرئيسّية املتطل

1.  
ّ
 .الكترونيي أو طلب خط

 .وزارة" املعتمد من قبل العاّمةتعبئة "نموذج طلب معلومات  .2

لبيكون أن  .3
ّ
 .أو الحصول عليها عاّمةألغراض الوصول إلى املعلومات ال الط

لبتضمين نموذج  .4
ّ
وقع... املأو  لكترونيواإلشعارات إلى الفرد )العنوان الوطني أو البريد اال الّنهائيإرسال القرار  كيفّيةعلى تفاصيل حول  الط

 .إلخ(

لبإرسال نموذج  .5
ّ
 .وزارةمباشرة إلى ال الط

ّلعلطلب  الّرئيسةالخطوات  7.4.2
ّ
 :عاّمةأو الحصول على املعلومات ال االط

 
ً
لبتقديم  يتّم  :أّوال

ّ
 الذي بدوره البيانات بالوزارة إدارةملكتب وتقديمه  - أو ورقي الكتروني -" عاّمةات عن طريق تعبئة "نموذج طلب معلومات الط

 
ّ
لب مشروعّيةد من يتأك

ّ
  الط

ّ
لبتوجيه  يتّم  أو الحصول عليها ومن ثّم  عاّمةه ألغراض الوصول الى املعلومات الوأن

ّ
لمل الط

ّ
 األعمالبيانات  مث

لببالوزارة لتقييم 
ّ
 ومعالجته. الط

:
ً
ّلعيوًما( من استّلم طلب  30) محّددة زمنّيةخّلل فترة  املكتبيقوم  ثانيا

ّ
 :، باتخاذ أحد القرارات اآلتيةعاّمةأو الحصول على املعلومات ال االط

ًياعلى طلب الوصول إلى املعلومات أو الحصول عليها  وزارةت موافقة الاملوافقة: في حال تّم  .1
ّ
 أو جزئًيا؛ فيجب إشعار الفرد  كل

ً
أو  خطّيا

 
ً
 .( أيام عمل من استّلم املبلغ10ال تتجاوز ) زمنّيةقة، ومن ثّم إتاحة هذه املعلومات للفرد خّلل فترة املطبّ  الّرسومب الكترونّيا

  الّرفضرفض طلب الوصول إلى املعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون  : في حال تّم الّرفض .2
ً
 أو  خطّيا

ً
ن على أن يتضّم  الكترونّيا

 :الّتاليةاملعلومات 

  لبتحديد ما إذا كان رفض
ّ
ًيا الط

ّ
 .أو جزئًيا كل

  إن أمكنالّرفضأسباب ،. 

 مفي  حّق ال
ّ
 .حّق ممارسة هذا ال كيفّيةو  الّرفضعلى هذا  التظل

الرد فيها  يتّم تمديد الفترة التي س املكتبعلى ، ينبغي املحّددة معالجة طلب الوصول إلى املعلومات في الوقت : في حال عدم إمكانيّ الّتمديد .3

 إضافي30على سبيل املثال ال تتجاوز ) -معقولة حسب حجم وطبيعة املعلومات املطلوبة  مّدةب
ً
 ( يوما

ً
 :الّتاليةوتزويد الفرد باملعلومات  - ا

  لباريخ املتوقع فيه إكمال والتّ  الّتمديدإشعار
ّ
  .الط

  ّأخيرأسباب الت. 

 مالتّ في  حّق ال
ّ
 .حّق ممارسة هذا ال كيفّيةو  الّتمديدعلى هذا  ظل

إشعار الفرد بذلك  املكتبعلى  ، أو ليست من اختصاصها، فيجبوزارةاإلشعار: في حال كانت املعلومات املطلوبة متاحة على موقع ال .4

 
ً
 أو  خطّيا

ً
 :الّتاليةن املعلومات على أن يتضّم  الكترونّيا

  أو ليست من اختصاصهاوزارةالنوع اإلشعار، على سبيل املثال، البيانات املطلوبة متاحة على موقع ،. 

 مفي  حّق ال
ّ
 .حّق ممارسة هذا ال كيفّيةعلى هذا اإلشعار و  التظل

:
ً
مفي حالة رغبة الفرد في  ثالثا

ّ
لبعلى رفض  التظل

ّ
 الوزارةمن قبل  الط

ّ
مب الكترونيي أو ، فيمكنه تقديم إشعار خط

ّ
خّلل فترة  املكتبإلى  التظل

 ، الّرفض( أيام عمل من استّلمه قرار 10ال تتجاوز ) زمنّية
ّ
 ويقوم املكتب )او الل

ّ
لب الغرض( بمراجعةلة لهذا جنة املشك

ّ
واتخاذ القرار املناسب  الط

لبعلى  املوافقةاسترجاعها في حال  يتّم  -وإشعار الفرد برسوم املراجعة 
ّ
 وقرار االستئناف. - الط

 عاّمةأحكام  7.5

قة بممارسة حّق الوصول إلى املعلومات العاّمة أو الحصول البيانات بالوزارة  إدارةعلى مكتب  .1
ّ
إعداد وتطبيق الّسياسات واإلجراءات املتعل

 مسؤولة عن املوافقة عليها واعتمادها.  -او من يفوضه-املسؤول االول بالوزارة عليها، وتكون 

قة بحّق  -او من يفوضه-املسؤول االول بالوزارة ءات املعتمدة من تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ الّسياسات واإلجراعلى املكتب  .2
ّ
واملتعل

وضع املعايير املناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم  املكتبن مهام ومسؤوليات الوصول إلى املعلومات، على أن تتضّم 

 لوثيقة املبادئ الّرئيسّية والقواعد االسترشادّية لتص -وجودها 
ً
ّلع  - نيف البياناتوفقا

ّ
واستخدامها كمرجع رئيس عند معالجة طلبات االط

 على املعلومات العاّمة أو الحصول عليها.
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لهـا أو املرتبطـة  الّتابعـةوتعميمهـا علـى جميـع الجهـات  - واإلجـراءات الّسياسات - الّتنظيمّيةمـع وثائقهـا  الّسياسةمواءمـة هـذه  املكتبعلى  .3

 .إعدادهـاالهـدف املنشـود مـن  تحقيقويضمـن  الّتكامل يحّقـقبهـا بمـا 

ّلع حّق  موازنة املكتبعلى  .4
ّ
باتوالحصــول علــى املعلومــات مــع  االط

ّ
واملحافظــة علــى  األمن الوطنـّي  تحقيقاألخــرى ك الّضروريـة املتطل

خصّيةالبيانــات  خصوصّية
ّ

 .الش

 للليـات واإلجـراءات التـي  الّسياسةلهذه  االمتثـالوتوثيـق متابعة  املكتبعلى  .5
ً
مكتب مـع  الّتنسيقبعـد  الوزارةهـا تحّددبشـكل دوري وفقـا

 .الوطنّيــةالبيانات  إدارة

قة الّضوابطإعـداد اآلليـات واإلجـراءات و  - الوطنّيــةالبيانات  إدارةمكتب مـع  الّتنسيقبعـد  - املكتبعلى  .6
ّ
ـكاوى بمعالجـة  املتعل

ّ
  الش

ً
وفقـا

سلسـلوحسـب  محـّددإلطـار زمنـي 
ّ
 .الّتنظيمـي الت

ّلعرفـض طلـب  فـي حـال تـّم  الوطنّيــةالبيانات  إدارةمكتب إشـعار  مكتبلل يحق .7
ّ
أو تمديـد الفتـرة  عاّمةأو الحصـول علـى املعلومـات ال االط

 .طـاقلتقديـم هـذه املعلومـات وهـي ضمـن النّ  املحّددة

  -مــع جهــات أخــرى الوزارة  عنــد تعاقد املكتبيجب على  .8
ّ
ــق بشــكل دوري مــن حّق تيأن  - عاّمةركات التــي تقــوم بمباشــرة خدمــات كالشــ

 لل الّسياسةامتثــال الجهــات األخــرى لهــذه 
ً
اتوفقــا

ّ
تقـوم بهـا  الحقة، علـى أن يشـمل ذلـك أي تعاقـدات وزارةهـا التحّددواإلجـراءات التـي  ليـ

 .الجهـات األخـرى 

ةللوزارة وضــع قواعــد  حّق ي .9
ّ
لبملعالجــة  إضافيـ

ّ
قةــات الط

ّ
 لطبيعتهــا و  عاّمةمــن املعلومــات ال محّددةبأنــواع  املتعل

ً
 الّتنسيقبعــد  حساسـّيتهاوفقــا

 .الوطنّيــةالبيانات  إدارةمكتب مــع 

ّلعإعـداد نمـاذج مع الجهات ذات العّلقة بالوزارة ب الّتنسيقيقوم املكتب ب .10
ّ
ــة سـواء أكانــت ورقيّ  - عاّمةأو الحصـول علـى املعلومـات ال لّلطـ

زمةفيهــا املعلومــات  يحــّدد - الكترونّيـةأو 
ّ

 والوســائل املمكنــة لتقديــم املعلومــات املطلوبــة. الّل

والتي من خّللها يمكن للفرد طلب  - ةة أو الكترونيّ سواًء كانت ورقيّ  -ذج طلب املعلومات العاّمة( و وتوفير الوسائل املمكنة )نمتحديد  .11

ّلع على املعلومات العاّمة أو الحصول عليها.
ّ
 االط

ّلع على املعلومات العاّمة أو الحصول عليها الّتحّقق من هويّ  .12
ّ
 للضّ ة األفراد قبل منحهم حّق االط

ً
وابط املعتمدة من قبل الهيئة الوطنّيــة وفقا

 .والجهات ذات العّلقة لألمن الّسيبراني

ّلع على املعلومات العاّمة أو الحصول عليها بناًء على طبيع .13
ّ
بة على معالجة طلبات االط

ّ
زمة لتحديد الّرسوم املترت

ّ
ة البيانات وضع املعايير الّل

 لوثيقة سياسة تحقيق الّد وحجمها والجهد املبذول والوقت املس
ً
 خل من البيانات.تغرق وفقا

لبات، على أن يتّم مراجعة هذه توثيق جميع سجّلت طلبات الوصول إلى املعلومات أو الحصول عليها والقرارات املتّ  .14
ّ
خذة حيال هذه الط

 جّلت ملعالجة حاالت سوء االستخدام أو عدم االستجابة.الّس 

شريعات ذات العّلقة بأعمال  إعداد وتوثيق سياساتعلى املكتب  .15
ّ
 لألنظمة والت

ً
ص منها وفقا

ّ
لبات والّتخل

ّ
وإجراءات اإلحتفاظ بسجّلت الط

 .وزارةوأنشطة ال

زمة إل على املكتب  .16
ّ

لبات املرفوضة وتحديد املهام واملسؤوليات  دارةإعداد وتوثيق اإلجراءات الّل
ّ
ومعالجة وتوثيق طلبات الّتمديد، والط

قة بفريق الع
ّ
حسب التسلسل اإلداري  البيانات الوطنّيــة إدارةمكتب و اإشعار الجهة الّتنظيمّية مل املختص، والحاالت التي يتّم بها املتعل

لبات.
ّ
 للفترة الزمنّية املحّددة ملعالجة الط

ً
 وفقا

 أو جزئيّ  في حال تّم  - بطريقة مّلئمة - إشعار الفرد .17
ً
لب كلّيا

ّ
، مع إيضاح أسباب الّرفض رفض الط

ً
م وكيفّية ممارسة هذا ا

ّ
والحّق في التظل

 ( يوم من اتخاذ القرار.15الحّق خّلل فترة ال تتجاوز )

 لسياسات وإجراءات على املكتب بالّتعاون مع الجهات ذات العّلقة ب .18
ً
فافّية ورفع مستوى الوعي وفقا

ّ
إعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الش

 .-او من يفوضه-ل بالوزارة املسؤول االو حّرية املعلومات املعتمدة من 

 -او من يفوضه-املسؤول االول بالوزارة مراقبة االمتثال لسياسات وإجراءات حّرية املعلومات بشكل دوري ويتّم عرضها على على املكتب  .19

 ة التي سيتّم اتخاذها في حال عدم االمتثال.صحيحيّ كما يتّم تحديد وتوثيق اإلجراءات التّ 
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 حةسياسة البيانات املفتو  8

 الّسياسةنطاق  8.1

وإدارات  الخارجّيةو  الّداخلّية الّتعليمالتـي تنتجهـا وزارة  - حمّيةاملغيـر  - عاّمةعلـى جميـع البيانـات واملعلومـات ال الّسياسةتنطبـق أحـكام هـذه 

جّلتو تشرف عليها الوزارة مهمـا كان مصدرهـا، أو شـكلها أو طبيعتهـا، ويشـمل ذلـك أواملدارس التي تديرها  الّتعليمومكاتب 
ّ
ة السـ

ّ
ورسـائل  الورقيـ

وتعلــى الكمبيوتــر أو أشــرطة  املخّزنـةواملعلومــات  لكترونيالبريــد اال
ّ
ور أو الفيديــو أو الخرائــط أو  الصـ

ّ
ة الصـ

ّ
أو املخطوطــات أو  الفوتوغرافيـ

 الو 
ّ
 .املسـّجلةاليــد، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال املعلومــات  ثائــق املكتوبــة بخــط

 للبيانات املفتوحة الّرئيسّيةاملبادئ  8.2
 املبدأ األّول: األصل في البيانات اإلتاحة

لـم تقتـِض طبيعتهـا عـدم  ها مااسـتخداميضمـن هـذا املبـدأ إتاحـة بيانـات الوزارة للجميـع مـن خـّلل اإلفصـاح عنهـا أو تمكيـن الوصـول إليهـا أو 

 يتها.اإلفصـاح عنهـا أو حمايـة خصوصيتهـا أو سـرّ 

انياملبدأ 
ّ
 يغة املفتوحة وإمكانيّ : الصّ الث

ً
 ة القراءة آليا

 تسـمح بمعالجتهـا بشـكل آلـي، بحيـث إتاحـة البيانـات وتوفيرهـا بصيغـة مقـروءة آليّ  يتّم 
ً
  يتّم ـا

ّ
)مثــل:  سـتخدامـات شــائعة اال حفظهـا بصيــغ امللفـ

CSV أو ،XLS أو ،JSON أو ،(XML. 

الثاملبدأ 
ّ
 : حداثة البياناتالث

نشـر البيانـات  يتّم ( املفتوحـة بصفـة منتظمـة وإتاحتهـا للجميع حـال توافرهـا. كمـا Data Setsنشـر أحـدث إصـدار مـن مجموعـات البيانـات ) يتّم 

 فـي أسـرع وقـت ممكـن بمجـرّ  الوزارةعـة مـن قبـل املجّم 
ّ
عطـى د جمعهـا، كل

ُ
 .فائدتهـا بمـرور الوقـت للبيانـات التـي تقـّل  األولوّيةمـا أمكـن ذلـك، وت

 الّرابعاملبدأ 
ّ

 مولية: الش

بمـا ال يتعـارض  املسـّجلةفاصيـل، وأن تعكـس البيانـات يجـب أن تكـون مجموعـات البيانـات املفتوحـة شــاملة وتتضمـن أكبـر قــدر ممكـن مـن التّ 

خصّيةمـع سياسـة حمايـة البيانـات 
ّ

  الوصفّية. كما يجـب إدراج البيانات الش
ّ
فسـيرات أو األّوليـة، مـع تقديـم التّ ح وتشـرح البيانـات التـي توضـ

 .اسـتخّلص البيانـات أو احتسـابها كيفّيةـح املعـادالت التـي توضّ 

 مييزاملبدأ الخامس: عدم التّ 

 
ّ
املنشـورة سـجيل، يكـون بإمـكان أي شـخص الوصـول إلـى البيانـات املفتوحـة يجـب إتاحـة مجموعـات البيانـات للجميـع دون تمييـز ودون حاجـة للت

ةمـن ال قحّق التّ فـي أي وقـت دون الحاجـة إلـى 
ّ
 غ للوصـول إليهـا.أو تقديـم مسـوّ  هويـ

 : بدون مقابل ماليالّسادساملبدأ 

.
ً
 يجب إتاحة البيانات املفتوحة للجميع مجانا

 : ترخيص البيانات املفتوحة في اململكةالّسابعاملبدأ 

روطالبيانــات املفتوحــة وكذلــك  سـتخدامال  الّنظامياألســاس  يحــّددتخضــع البيانــات املفتوحــة لترخيــص 
ّ

وااللتزامـات والقيـود املفروضـة علـى  الش

  اسـتخدام املسـتخدم. كمـا يـدّل 
ّ
 رخيـص.البيانـات املفتوحـة علـى قبـول شـروط الت

 املبدأ 
ّ
 الحوكمة وإشراك الجميع: تطوير نموذج آمنالث

ـن البيانـات املفتوحـة 
ّ
ّلع عملّيةتمك

ّ
 صنـع القـرار وتقديـم الخدمـات. عملّيةودعـم الوزارة ز شـفافية ومسـاءلة واملشـاركة للجميـع، وتعـزّ  االط

 : التّ الّتاسعاملبدأ 
ّ

 املة واالبتكارنمية الش

 فـي تعزيـز إعـادة 
ً
اال

ّ
 فعـ

ً
زمةالبيانـات املفتوحـة وتوفيـر املوارد والخبـرات  اسـتخداممـن املفتـرض أن تلعـب الوزارة دورا

ّ
اعمـة، ويجـب علـى الّد  الّل

ســات واملؤّس  األفرادبيانــات املفتوحــة وإشــراك علـى تمكيـن الجيــل القــادم مــن املبتكريــن فــي مجــال ال املعنّية األطرافالوزارة أن تعمـل بتكامـل بيـن 

 فـي إطـّلق قـدرات البيانـات املفتوحـة. عـامّ والجميــع بوجـه 

 لتحديد مجموعات البيانات املفتوحة عاّمةتقييم قيمة البيانات ال 8.3
حـو ة مراحـل رئيسـة، علـى النّ بعـّد  البيانـات املفتوحـة تمـرّ ( لتمكيـن نشـر أكبـر قـدر ممكـن مـن Data Valuationتقييـم قيمـة البيانـات ) عملّية

 التالـي:
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 عاّمة: تحديد البيانات واملعلومات الاألولىالخطوة 

 لسياسـة تصنيـف البيانــات( وتحديــد جميــع مجمو 
ً
البيانــات عــات لتقييـم قيمـة البيانـات، يجـب علـى الوزارة أن تقـوم بتصنيـف البيانـات )وفقـا

 ” عـامّ “التــي يمكــن تصنيفهــا علــى املســتوى 
ّ
ضمـن قاعـدة بيانـات، وغيرها. بعـد ذلـك،  محّددةون مـن ملفـات أو جـداول أو سـجّلت والتــي قــد تتكـ

ت. ويمكــن األخــذ بعيـن االعتبـار مجـال البيانـات ات املمكنــة لــكل مجموعــة مــن مجموعــات البيانــاسـتخدامواال  الّتطبيقـاتيجـب تحديـد الفوائــد و 

الجيومكانيـة لخدمـة القطـاع بيانات الوزارة املحتملـة، علـى سـبيل املثـال، يمكـن االسـتفادة مـن  سـتخدامأو القطـاع عنـد تحليـل حـاالت اال 

 جمعهـا عـن طريـق املسـتخدمين بشـكل مباشـر، بيانـات تـمّ  البيانـات؛ بيانـات تـّم . باإلضافـة إلـى ذلـك، يمكـن األخـذ بعيـن االعتبـار مصـادر الصحـي

 جمعهــا 
ً
ـا
ّ
 تطوريهـا مـن بيانـات أخـرى ... إلـخ. ، بيانــات مجّمعــة أو بيانــات تــّم االلكترونّية الّتعامّلتعــن طريــق ســجّلت األحــداث مثــل  آليـ

انيالخطوة 
ّ
 فائدة من البياناتة: تقييم الالث

قة الّرئيسةدراسـة العوامـل  يتمّ ـابقة، بعـد تحديـد مجموعـات البيانـات فـي الخطـوة الّس 
ّ
 Usefulnessبفائـدة البيانـات ) املتعل

ً
( والتـي تلعـب دورا

 رئيسـيّ 
ّ
 فـي تقييـم قيمتهـا، ومنهـا اكتمـال البيانـات، دق

ً
تهـا للوزارة، املخاطـر املحتملـة مـن املفروضـة عليهـا، حصريّ تهـا، تناسـقها، حداثتهـا، القيـود ا

ةنشـرها، 
ّ
 .الوصـول إليهـا ودمجهـا مـع بيانـات أخـرى  إمكانيـ

الثالخطوة 
ّ
 ة: تحديد ذوي املصلحة املحتملينالث

خاص ذوي املصلحـة املحتمليـن فـي سلسـلة القيمـة تحديـد جميـع الجهـات أو األشـ يتّم بعـد تقييـم الفائـدة مـن البيانـات فـي الخطـوة السـابقة، 

اإليـرادات مـن خـّلل تطويـر منتجـات  تحقيقلـذوي املصلحـة، ومنهـا  الّرئيسةوافـع معرفـة الّد للوزارة وبذلـك يمكـن  ،(Value Chain) بأكملهـا

بعـد اإلنتهـاء مـن تقييـم قيمـة البيانـات، يمكـن البـدء بمراحـل  .كالتـي تسـاهم فـي تحسـين جـودة الحيـاة عـامّ البيانـات أو تطويـر الخدمـات للّصالـح ال

 دورة حيـاة البيانـات املفتوحـة، حسـب مـا هـو موضـح أدنـاه.

 للبيانات املفتوحة عاّمةالقواعد ال 8.4
وااللتزامـات التـي يجـب علـى الوزارة االمتثـال لهـا خـّلل مراحـل دورة حيـاة البيانـات املفتوحـة،  عاّمةسياسـة البيانـات املفتوحـة القواعـد ال تحّدد

 :وتشـمل

 خطيط للبيانات املفتوحة.التّ  .1

 تحديد البيانات املفتوحة. .2

 نشر البيانات املفتوحة. .3

 تحديث البيانات املفتوحة. .4

 متابعة أداء البيانات املفتوحة. .5

 املفتوحةخطيط للبيانات التّ  8.4.1

  املكتبتعييـن مسـؤول البيانـات املفتوحـة واملعلومـات فـي  .1
ّ
بشــأن  الّتقاريــر وإعــداد  الّتنفيــذو  الّتخطيـطته األساسـّية فــي دعــم ل مسـؤوليّ وتتمثـ

 .الّسياسةمــع هــذه  يتماشــىأجنــدة البيانــات املفتوحــة لــدى الوزارة وبمــا 

ة للبيانات .2
ّ
 :ن ما يلياملفتوحة، تتضّم  وضع خط

  للبيانات املفتوحة على مستوى الوزارة االستراتيجّيةاألهداف. 

  للبيانــات املفتوحــة وترتيــب تلــك املجموعــات  الوطنّيــة املنّصةبالوزارة املطلــوب نشــرها علــى  خاّصةالتحديــد مجموعــات البيانــات

 .األولوّيةبحســب 

 رات
ّ

قةواألهداف  الّرئيسّيةاألداء  مؤش
ّ
  املتعل

ّ
 .سبة للوزارةبالبيانات املفتوحة بالن

 األولوّيةومعايير تحديد  منهجّية. 

  ّلة بالبيانات املفتوحةدريب ذات الصّ احتياجات الت. 

 لنشر وتحديث البيانات املفتوحة زمنّيةالجداول ال. 

  :املطلوبـة فـي جميـع مراحـل دورة حيـاة البيانـات املفتوحـة، ويشـمل ذلـك، علـى سـبيل املثـال ال الحصـر، مـا يلـي عملّياتتطويـر وتوثيـق ال .3

 نشرها من جانب الوزارة يتّم التي س عاّمةتحديد مجموعات البيانات ال عملّيات. 

 باتمـن التـزام البيانـات املفتوحـة ب قحّق التّ  عملّيات
ّ
ق املتطل

ّ
خصّيةالبيانـات  خصوصّيةو  أمن املعلوماتب ةاملتعل

ّ
وجـودة البيانـات  الش

قةاملخـاوف  مع الّتعامـلومراجعـة ذلـك بشـكل منتظـم و 
ّ
 .بذلك املتعل



  سياسات حوكمة البيانات )اإلصدار الثاني(

 

33 

 وضمــان شــموليتها وجودتهــا  املحّدداملناســبة ووفــق الجــدول الزمنــي  الّصيغــةضمــان نشــر مجموعــات البيانــات وتحديثهــا ب عملّيات

دةالعاليــة وضمــان اســتبعاد أي بيانــات 
ّ
 .مقيـ

 للبيانــات املفتوحــة علــى الصعيــد الوطنــي عـامّ جمــع املّلحظــات وتحليــل األداء علــى مســتوى الوزارة وتحســين التأثيــر ال عملّيات. 

ة البيانات املفتوحة وتحد .4
ّ
 .دورّيةيثها بصفة ضمان مراجعة خط

ة البيانـات املفتوحـة ومسـتوى  الوطنّيــةالبيانات  إدارةتقديـم تقريـر سـنوي ملكتـب  .5
ّ
أهـداف البيانـات املفتوحـة  تحقيقفـي  الّتقـدمحـول خط

ة املحّددة
ّ
 .فـي الخط

قة عن جميع ما تنظيم دورة تدريبيّ  .6
ّ
 .معه الّتنسيقأو ب الوطنّيــةالبيانات  إدارةبالبيانات املفتوحة بدعم من مكتب  يتعل

 جودتهـا.إطـّلق حمـّلت توعيـة لضمـان معرفـة املسـتخدمين املحتمليـن بتوافـر البيانـات املفتوحـة املنشـورة مـن جانـب الوزارة وطبيعتهـا و  .7

 تحديد البيانات املفتوحة 8.4.2

ةبصفـة منتظمـة وتقييـم مـدى  عاّمةهـا بيانـات علـى أنّ  املصّنفةتحديـد جميـع البيانـات  .1
ّ
 املحّددةكل مجموعــة مــن مجموعــات البيانــات  أولويـ

 .لنشــرها كبيانــات مفتوحــة

ةتقديـر قيمـة مجموعـة البيانـات وتحديـد مـدى  .2
ّ
  أولويـ

ّ
شـر أو حينمـا ُيلغـى تصنيـف أي مجموعـة بيانـات نشـرها بمجـرد اسـتّلم طلـب الن

دةمباعتبارهـا 
ّ
 .عاّمةوتصنيفهـا كمجموعـة بيانـات  قيـ

 .ونشرها املحّددةملجموعات البيانات املفتوحة   (Metadata)الوصفّيةتسجيل البيانات  .3

  محمّيةي إلـى رفـع مسـتوى تصنيــف البيانــات إلــى بيانــات ة مجموعـات مـن البيانـات املفتوحـة سـيؤدّ دراسـة مـا إذا كان الجمـع بيـن عـّد  .4
ً
وفقــا

  الوطنّيــةالبيانات  إدارةملــا يصــدر مــن مكتــب 
ّ
 .ة فــي هــذا الخصــوصــة إرشــاديّ مــن أدل

 نشر البيانات املفتوحة 8.4.3

 .للبيانات املفتوحة الوطنّيــةة بها على املنصّ  خاّصةالنشر مجموعات البيانات املفتوحة  .1

2.  
ّ
 ــدة وهيكلــة مقــروءة ــة موّح د مــن نشــر البيانــات بصيــغ معياريّ التأكــ

ً
ـا
ّ
، (CSV) :ــة، تشــمل علــى ســبيل املثــال ال الحصــرلة امللكيّ وغيــر مســّج  آليـ

قةـات الّتعليميغـة و بالصّ  الّصلـةـات مجموعـات البيانـات مصحوبـة بالوثائـق ذات ويجــب أن تكــون ملّف  (RDF)، و(XML)، و(JSON)و
ّ
 املتعل

 .هااسـتخدام كيفّيةب

 ة صيغ كلما أمكن.توفير البيانات بعّد  .3

 تحديث البيانات املفتوحة 8.4.4

 .الوصفّيةفــي البيانــات  املحّددةــة ضمــان تحديــث جميــع مجموعــات البيانــات املفتوحــة املنشــورة بصفــة منتظمــة بحســب اآلليّ  .1

بـاتاملنشــورة لضمــان اســتيفائها للة ملجموعــات البيانــات املراجعــة املســتمرّ  .2
ّ
 .املحّددة الّتنظيمّية متطل

  خاّصةو  الوصفّيةضمــان تحديــث البيانــات  .3
ّ
 تحديثهــا كل

ّ
 .ـرت عناصــر البيانــات فــي مجموعــات البيانــات املفتوحــة املنشــورةمــا تغيـ

ةالحفـاظ علـى  .4
ّ
  إمكانيـ

ّ
 .توثيـق مصـادر البيانـات والحفـاظ علـى سـجل إصـدارات مجموعـة البياناتع البيانـات مـن خـّلل تتبـ

قةنشــر مجموعــات البيانــات املفتوحــة مــع تحديــد القيــود  .5
ّ
 .الوصفّيةبالجــودة وتوثيقهــا فــي البيانــات  املتعل

 متابعة أداء البيانات املفتوحة 8.4.5

لبتحليـل حجـم  .1
ّ
لبها لفهـم حجـم اسـتخدامل وحـة ومعـّد علـى البيانـات املفت الط

ّ
وإعـادة ترتيـب مجموعـات البيانـات بحسـب  عـامّ ال الط

 لذلـك األولوّية
ً
 .وفقـا

ةللبيانــات املفتوحــة لنشــر مجموعــات بيانــات  الوطنّيــة املنّصةمــة بصــورة مباشــرة أو مــن خــّلل جمــع طلبــات املســتخدمين املقّد  .2
ّ
 إضافيـ

لبوتحليــل تلــك 
ّ
 عليهــا فــي حينهــا. ــات والــردّ الط

 اتاألدوار واملسؤوليّ  8.5

البيانات  إدارةليات مكتب و الوزارة مع األخذ في اإلعتبار أدوار ومسؤ علـى مسـتوى  الّتاليةات سياسـة البيانـات املفتوحـة األدوار واملسـؤوليّ  تحّدد

 .بصفتة الجهة املسؤولة عن اإلشراف على مبادرات البيانات املفتوحة في اململكة - الوطنّيــةالتي نّصت عليها سياسات حوكمة البيانات  - الوطنّيــة

 لسياسـة البيانـات املفتوحـة. وبالتالـي، يجـب علـى الوزارة تعييـن سؤولّيةاملتتمثـل حيث 
ً
 األساسـّية للوزارة فـي ضمـان نشـر بياناتهـا املفتوحـة وفقـا

قةتنفيذ األنشـطة  مسؤولّيةمـن يتولـون 
ّ
 .حـو املنصـوص عليـه أدنـاهبالبيانـات املفتوحـة علـى النّ  املتعل

قةاألساسـّية  سؤولّيةامل بالوزارة البيانات إدارةمكتب  يتحمـل
ّ
 .بأنشـطة البيانـات املفتوحـة لـدى الوزارة املتعل
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 قةهـو الشـخص املسـؤول عـن املمارسـات  - يفّوضهأو مـن  -بالوزارة املســؤول األّول يعـد  (:)او من يفوضه املســؤول األّول بالوزارة
ّ
 املتعل

  :بالبيانـات املفتوحـة داخـل الوزارة، وتشـمل مسـؤولياته

ة البيانــات املفتوحــة: .1
ّ
ة البيانــات املفتوحــة لــدى الوزارة واإلشــراف عليهــا اعتمــاد خط

ّ
 .املوافقــة علــى تنفيــذ خط

قةتخصيــص األدوار  .2
ّ
قةتخصيــص األدوار املختلفــة  بالبيانــات املفتوحــة: املتعل

ّ
 .بالبيانــات املفتوحـة املتعل

 .ه مديــر املكتــبقريــر الســنوي للبيانــات املفتوحــة الــذي ُيعــّد اعتمــاد التّ  قريــر الســنوي للبيانــات املفتوحــة:اعتمــاد التّ  .3

  قة عملّياتجي لليعتبــر املديــر االســتراتي :مكتب البيانات بالوزارةمديــر
ّ
 :ــن مســؤولياته مــا يلــي، وتتضّم الوزارةبالبيانــات املفتوحــة فــي  املتعل

ة البيانات املفتوحـة وتقديمها إلـى  االسـتراتيجي للبيانـات املفتوحـة: الّتخطيـط .1
ّ
أو من بالوزارة )املســؤول األّول اإلشـراف علـى وضع خط

ة البيانـات املفتوحـةأداء البيانـات املفتوحـة وتحديـد فـرص التّ . كمـا يتولـى مراجعـة (يفّوضه
ّ
 .حسـين واالسترشـاد بذلـك فـي خط

واملوافقـة علـى نشـرها وضمـان تنفيـذ  األولوّيةمراجعـة أنشـطة تحديـد البيانـات املفتوحة وترتيبها بحسـب  اإلشـراف علـى البيانـات املفتوحـة: .2

 .أنشـطة تحديثها

قة الوطنّيــةياسـات ضمـان امتثـال أنشـطة البيانـات املفتوحـة لـدى الوزارة للّس  ـال لسياسـة البيانـات املفتوحـة:االمتث .3
ّ
بالبيانـات، ويشـمل  املتعل

خصّيةالبيانـات  خصوصّيةذلـك علـى سـبيل املثـال ال الحصـر، تصنيـف البيانـات وحمايـة 
ّ

 .املعلومـات حّريةو  الش

  عــّد يُ  :الوطنّيــةالبيانات  إدارةمــع مكتــب  الّتنسيق .4
ّ
قفيمــا  الوطنّيــةالبيانات  إدارةومكتــب  الوزارةق األّول بيــن مديــر املكتــب املنســ

ّ
 يتعل

قةاملشـاكل  بالبيانـات املفتوحـة. ويتولـى حـّل 
ّ
  املتعل

ّ
إذا  الوطنّيــةالبيانات  إدارةسـبة للوزارة وتصعيدهـا إلـى مكتـب بالبيانـات املفتوحـة بالن

 .لـزم األمـر

 :مسؤولياته وتشـمل .الوزارةهـو املديـر التشـغيلي للبيانـات املفتوحـة داخـل  مسـؤول البيانـات املفتوحـة واملعلومـات: 

ة البيانـات املفتوحـة، بمـا فـي ذلـك  للبيانـات املفتوحـة: الّتخطيـط .1
ّ
ووضــع األهــداف  األولوّيةتحديـد البيانــات املفتوحــة ذات  منهجّيةوضـع خط

راتو 
ّ

 .(أو من يفّوضهبالوزارة )املســؤول األّول على إعتماد  بناء املكتـبيعتمدها التــي  الّرئيسّيةاألداء  مؤش

 :حديد، وعلى وجه التّ الوزارةأنشطة البيانات املفتوحة داخل  إدارة البيانات املفتوحة: إدارة .2

 .تحديد البيانات املفتوحة 

  ّترتيب مجموعات البيانات بحسب أولوي 
ّ
 شر.ة الن

  
ّ
 .الوصفّيةشر وتوثيق البيانات إعداد مجموعات البيانات للن

  ّللبيانات املفتوحة. الوطنّيــةة نشر مجموعات البيانات املفتوحة على املنص 

 تحديث مجموعات البيانات املنشورة وصيانتها ومراجعة جودتها. 

بالوزارة وتسـجيل وتحليـل طلبـات نشـر البيانـات  الّصلـةمراجعـة املّلحظـات علـى البيانـات املفتوحـة ذات  جمـع طلبـات البيانـات املفتوحـة: .3

 .كبيانـات مفتوحـة املحّددة

 الوطنّيــة الّتوعيـةتثقيـف موظفـي الوزارة وتوعيتهـم بشـأن البيانـات املفتوحـة ودعـم حمـّلت  توحـة:بالبيانـات املف الّتوعيـةثقيـف و التّ  .4

 .مـع مديـر املكتـب الّتنسيقب

البيانات  إدارةمــع  الّتنسيقيقــوم مســؤول البيانــات املفتوحــة واملعلومــات ب )بشــكل ثانــوي(: الوطنّيــةالبيانات  إدارةمــع مكتــب  الّتنسيق .5

 .عنــد الحاجــة كمســتوى ثــاٍن  الوطنّيــة

 ل
ّ
 :الّتاليةيتولى املسؤوليات  بيانات أعمال: ممث

ة البيانـات املفتوحة:التّ  .1
ّ
ة البيانات املفتوحة و  صديـق علـى خط

ّ
ة ب إدارةاملسـاهمة في تطوير خط

ّ
 الّتنسيقالفرق املسـؤولة عن تنفيذ الخط

 مع مسـؤول البيانات املفتوحة واملعلومات.

ةتحديــد  .2
ّ
 عاّمةتقديــم املشــورة إلــى مســؤول البيانــات املفتوحــة واملعلومــات بشــأن قيمــة مجموعــات البيانــات ال البيانــات املفتوحــة: أولويـ

 .واالســتثمارات املطلوبــة لنشــرها وتحديثهــا

دمراجعـة مجموعـات البيانـات واعتمادهـا  البيانـات واعتمادهـا:مراجعـة مجموعـات  .3
ّ
فــي الّلئحــة  املحّددةمـن اســتيفائها للمواصفــات  للّتأك

 .قبــل تقديمهــا للنشــر الوصفّيةمــن حيــث الجــودة والكمــال وتوثيــق البيانــات 

  لأحد أفراد فريق  يعّد  :األعمالبيانات  مختّص
ّ
  :املسؤول عن األعمالي بيانات ممث
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 دارةإنشـاؤها ومعالجتهـا مـن قبـل اإل  يتّم مراجعة وتحديـد البيانات التـي  األعمالبيانات  يتولـى مختـّص  تحديـد مجموعـات البيانـات املفتوحـة: .1

 .إذا لـزم األمـر عاّمةالتـي يعمـل فيهـا بصفـة منتظمـة وتصنيفهـا بصفتهـا بيانـات 

فــي  املحّددةنشـرها لضمــان اســتيفائها للمواصفــات  يتّم إعـداد مجموعـات البيانـات املفتوحـة التـي سـ مجموعـات البيانـات املفتوحـة:إعـداد  .2

  الوصفّيةمــن حيــث الجــودة والكمــال وتوثيــق البيانـات  الّسياسة
ّ
 .شـرقبـل تقديمهـا للن

 .الّصلـةذات  الوصفّيةتحديــث مجموعــات البيانــات املفتوحــة املنشــورة والبيانــات  املفتوحــة:تحديــث مجموعــات البيانــات  .3

 اإلمتثال 8.6

بمراقبـة االمتثـال لسياسـة البيانـات املفتوحـة بدعـم مـن  - الوطنّيــةللبيانـات  الّتنظيمّيةبصفتـه الجهـة  - الوطنّيــةالبيانات  إدارةيقـوم مكتـب 

 .الوزارة

 شروط االمتثال 8.6.1

يشـمل، علـى سـبيل املثـال ال  الوطنّيــةالبيانات  إدارةبسياسـة البيانـات املفتوحـة وتقديـم تقريـر سـنوي إلـى مكتـب  االلتـزامعلى الوزارة  .1

 الحصـر، مـا يلـي:

  ّحّق قدم ومستوى اإلنجاز الذي الت 
ّ
 .املحّددةتها قته الوزارة في خط

  راتاألهداف و
ّ

ة البيانات املفتوحة. املحّددة الّرئيسّيةاألداء  مؤش
ّ
 في خط

  املحّددةعدد مجموعات البيانات املفتوحة. 

 .عدد مجموعات البيانات املفتوحة املنشورة 

قة الّضوابطبإعـداد اآلليـات واإلجـراءات و  - الوطنّيــةالبيانات  إدارةمـع مكتب  الّتنسيقبعـد  - الوزارةتقـوم  .2
ّ
زاعـاتبتسـوية  املتعل

ّ
قة الن

ّ
 املتعل

 إلطـار زمنـي 
ً
سلسـلوحسـب  محـّددبالبيانـات املفتوحـة وفقـا

ّ
 .الّتنظيمـي الت

بسياســة البيانــات  عـامّ إعدادهــا مــن قبــل الوزارة حــول االمتثــال ال ــنوية التــي تــّم الّس  الّتقاريــر بمراجعــة  الوطنّيــةالبيانات  إدارةيقــوم مكتــب  .3

 املفتوحــة ومشــاركتها مــع الوزارة.

ـق مـن امتثـال الوزارة ومراجعـة القـرارت حّق دقيـق بشـكل دوري أو عشـوائي للتّ التّ  عملّياتبإجـراء  الوطنّيــةالبيانات  إدارةيقـوم مكتـب  .4

قة
ّ
 راءات بهـذا الخصـوص.بنشـر البيانـات أو رفـض نشـرها واتخـاذ مايلـزم مـن إجـ املتعل
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خصّيةسياسة حماية البيانات  9
ّ

 لألطفال ومن في حكمهم الش

 الّسياسةنطاق  9.1

و تشرف أواملدارس التي تديرها  الّتعليموإدارات ومكاتب  الخارجّيةو  الّداخلّية الّتعليمعلــى جميـع إدارات وزارة  الّسياسةتنطبــق أحــكام هــذه 

خصّيةعليها الوزارة، التـي تقـوم بجمـع ومعالجـة البيانـات 
ّ

  الش
ّ
ة أو وبـأي وسـيلة سـواء أكانـت يدويّ  ـي أو جزئـيلألطفـال ومـن فـي حكمهـم بشـكل كل

 .الكترونّيـة

قالطفل ومن في حكمه فيما  حقوق  9.2
ّ
خصّيةبمعالجة بياناته  يتعل

ّ
 الش

فـل ومـن فـي حكمـه بجميـع  يتمّتـع .1
ّ
خصّية، حمايـة البيانـات ل املعتمدةالوزارة  صاحـب البيانـات املنصـوص عليهـا فـي سياسـة حقوق الط

ّ
الش

 .الوليّ مـن قبـل  الحقـوق ممارسـة هـذه  ويتّم 

فـل حّق ي .2
ّ
خصّيةومـن فـي حكمـه طلـب إتـّلف بياناتـه  للط

ّ
 أو انتهـاء الواليـة فـي حـال كانـت املوافقـة علـى جمـع ظامّيـةنّ الـن بعـد بلوغـه الّس  الش

خصّيةومعالجـة بياناتـه 
ّ

 .الوليّ مـن قبـل  همـمقّد  الش

 عاّمةالقواعد ال 9.3

خصّيةاملنصــوص عليهــا فــي سياســة حمايــة البيانــات  عاّمةدون إخــّلل بالقواعــد ال
ّ

التي تضمن  الّتاليةة تلتزم الوزارة بالقواعد اإلضافيّ  ،الش

 :وقهمحقاألطفال ومن في حكمهم وحماية  خصوصّيةاملحافظة على 

  البيانات بالوزارة إدارةمكتب  كـون يأن  .1
ً
قةواإلجـراءات  الّسياساتعـن إعـداد وتطبيـق  مسـؤوال

ّ
خصّيةبحمايـة البيانـات  املتعل

ّ
لألطفـال  الش

 عـن املوافقـة عليهـا واعتمادهـا. - يفّوضهأو مـن  -بالوزارة املســؤول األّول ومـن فـي حكمهـم، ويكـون 
ً
 مسـؤوال

بةواملخاطـر املحتملـة  الّسلبيةبتقييـم اآلثـار  يقوم املكتب .2
ّ
خصّيةعلـى جميـع أنشـطة معالجـة البيانــات  املترت

ّ
لألطفــال ومــن فــي حكمهــم،  الش

قوجميــع مــا  قوقهــمحمــع األخــذ بعيــن االعتبــار مصالحهــم و 
ّ
أو  -بالوزارة املســؤول األّول علــى  الّتقييــمبأحــوال أســرهم، وعــرض نتائــج  يتعل

 لتحديــد مســتوى قبــول املخاطــر وإقرارهــا. - يفّوضهمــن 

  يقوم املكتب .3
ّ
 بمراجعـة وتحديـث العقـود وات

ّ
قةواإلجـراءات  الّسياسات معشـغيل بمـا يتوافق فاقيـات مسـتوى الخدمـة والت

ّ
بحمايـة  املتعل

خصّيةالبيانـات 
ّ

 .- أو مــن يفّوضه -بالوزارة املســؤول األّول مـن  املعتمدةلألطفـال ومـن فـي حكمهـم  الش

زمةبإعـداد وتوثيـق اإلجـراءات  يقوم املكتب .4
ّ

قة خصوصّيةالومعالجـة انتهـاكات  دارةإل  الّل
ّ
باألطفــال ومــن فــي حكمهــم وتحديــد املهــام  املتعل

قة املســؤولّياتو 
ّ
سلسـلحسـب  الوطنّيــةالبيانات  إدارةمكتب بهـا إشـعار  يتّم والحـاالت التـي  ،بفريــق العمــل املختــّص  املتعل

ّ
اإلداري بنـاًء  الت

 األثـر. شـّدةعلـى قيـاس 

قورفــع مســتوى الوعــي فيمــا  خصوصّيةالبإعــداد برامــج توعويــة لتعزيــز ثقافــة  داخل الوزارة املعنّيةمع الجهات  الّتنسيقيقوم املكتب ب .5
ّ
 يتعل

خصّيةبجمــع ومعالجــة البيانــات 
ّ

 لألطفــال ومــن فــي حكمهــم. الش

داخل الوزارة  املعنّيةمع الجهات  الّتنسيقب هـذه الفئـة و بشـكل واضـح ودقيـق وبلغـة تناسـ خصوصّيةالبإعـداد وتطويـر إشـعار  يقوم املكتب .6

 الوليّ وإشـعار ( ـادر مـن املكتـبالصّ  خصوصّيةالليـل اإلرشـادي لتطويـر إشـعار حسـب الّد )الخـاص  الّتطبيـقأو  لكترونينشـره علـى املوقـع االل

  الّنظاميبالغـرض واألسـاس  - بطريقـة تناسـب وقـت جمـع البيانـات-
ّ
رق املسـتخدمة لجمـع ومعالجـة أو االحتيـاج الفعلـي والوسـائل والطـ

خصّيةومشـاركة البيانـات 
ّ

تهـم، وأي لحمايـة خصوصيّ  األمنّية الّتدابيـر ، و الحقـوق ممارسـة  كيفّيةلألطفـال ومـن فـي حكمهـم وكذلـك  الش

ة تطـرأ عليـه.
ّ
 تغييـرات جوهريـ

ةجمــع بيانــات  ها فــي حــال تــّم اسـتخدام يتّم عــن املصــادر األخــرى التــي  الوليّ ـعار تلتــزم الوزارة بإشـ .7
ّ
مــن جهــات )بطريقــة غيــر مباشــرة  إضافيـ

 .(أخــرى 

قبالخيــارات املتاحــة فيمــا  الوليّ تلتــزم الوزارة بتزويــد  .8
ّ
خصّيةبمعالجــة البيانــات  يتعل

ّ
لألطفـال ومـن فـي حكمهـم واآلليـة املسـتخدمة  الش

خصّيةفضيـّلت التّ  ملمارسـة هـذه الخيـارات، ومنهـا علـى سـبيل املثـال،
ّ

غبـة في مدى مشـاركة عبيـر عـن الرّ التـي مـن خّللهـا يمكـن التّ  الش

 بياناتهـم ألغراض أخـرى.

فـل أو مـن فـي  - صميــم وبشــكل افتراضــيبالتّ  خصوصّيةالمفهــوم  تبّنـيتلتــزم الوزارة ب .9
ّ
يضمــن مســتوى الحمايـة دون تدخـل مباشـر مـن الط

 الّتحديـد.عنـد تقديـم الخدمـات التـي تسـتهدف هـذه الفئـة علـى وجـه  - حكمـه

خصّيةعلـى معالجـة البيانـات  - منهـا بعـد بـذل الجهـود املعقولـة قحّق التّ لتـي يمكـن ا - الوليّ تلتـزم الوزارة بأخـذ موافقـة  .10
ّ

لألطفـال ومـن  الش

 بنـاًء علـى طبيعـة البيانـات وطـرق جمعهـا. (ـةصريحـة أو ضمنيّ )فـي حكمهـم بعـد تحديـد نـوع املوافقـة 
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خصّيةأن يكـون الغـرض مـن جمـع البيانـات  .11
ّ

 مـع األنظمـة ذات لألطفـال ومـن فـي حكمهـم م الش
ً
وذو عّلقـة مباشـرة بنشـاط  الّصلـةتوافقـا

 الوزارة.

 علــى  .12
ً
زمةاألدنــى مــن البيانــات  الحّد أن يكــون محتــوى البيانــات مقتصــرا

ّ
 جمعهــا. الغــرض مــن تحقيقل الّل

خصّيةتقييــد جمــع البيانــات  يتّم أن  .13
ّ

  لألطفــال ومــن فــي حكمهــم علــى املحتــوى املعــّد  الش
ً
ويكــون بطريقــة  (12املوضــح فــي القاعــدة ) ســلفا

 (.ضليــلوخاليــة مــن أســاليب الخــداع أو التّ  ـةآمنمباشــرة وواضحــة و )عادلــة 

 .الوليّ ـت املوافقـة عليـه مـن قبـل البيانـات علـى الغـرض التـي ُجمعـت مـن أجلـه والـذي تّم  اسـتخدامأن يقتصـر  .14

خصّيةبالبيانـات  اإلحتفاظبإعـداد وتوثيـق سياسـة وإجـراءات  يقوم املكتب .15
ّ

 لألغـراض  الش
ً
واألنظمـة  املحّددةلألطفـال ومـن فـي حكمهـم وفقـا

شريعاتو 
ّ
 ذات العّلقـة. الت

خصّيةـزم الوزارة بتخزيـن البيانـات تلت .16
ّ

  الحدودلألطفـال ومـن فـي حكمهـم ومعالجتهـا داخـل  الش
ّ
ة للمملكـة لضمـان املحافظـة علـى الجغرافيـ

يادة
ّ
متـى مـا اسـتدعى  الوطنّيــةالبيانات  إدارةمكتب نسـيق مـع تّ العلـى هـذه البيانـات، وال يجـوز معالجتهـا خـارج اململكـة إال بعـد  الوطنّيــة السـ

 األمـر ذلـك.

صتلتـزم الوزارة بإعـداد وتوثيـق سياسـة وإجـراءات  .17
ّ
ها اسـتخدامتمنـع فقدانهـا أو إسـاءة  ـةآمنمـن البيانـات إلتـّلف البيانـات بطريقـة  الّتخل

سخ، و التشـغيلّية، املؤرشـفةوتشـمل البيانـات  -بـه  املصّرحأو الوصـول غيـر 
ّ
  الن

ّ
 ملـا يصـدر مـن الهيئـة  - ةاالحتياطيـ

ً
من لأل  الوطنّيــةوذلـك وفقـا

 .الّسيبراني

صو  اإلحتفاظتلتـزم الوزارة بتضميـن أحـكام سياسـتي  .18
ّ
 مـن البيانـات فـي العقـود فـي حـال إسـناد هـذه املهـام إلـى جهـات معالجـة أخـرى. الّتخل

خصّيةالوصـول إلـى البيانـات  الوسـائل التـي مـن خّللهـا يمكـن للولـّي تلتـزم الوزارة بتحديـد وتوفيـر  .19
ّ

فـل الش
ّ
ومـن فـي حكمـه وذلـك ملراجعتهـا  للط

 وتحديثهـا.

ةمـن  قحّق التّ تلتـزم الوزارة ب .20
ّ
فـل  الوليّ  هويـ

ّ
خصّيةقبـل منحـه الوصـول إلـى بيانـات الط

ّ
 للضّ  الش

ً
مـن  املعتمدةوابـط ومـن فـي حكمـه وفقـا

 والجهـات ذات االختصـاص. من الّسيبرانيلأل  الوطنّيــةقبـل الهيئـة 

خصّيةيحظـر مشـاركة البيانـات  .21
ّ

 لألغـراض  فـي حكمهـم مـع جهـات أخـرى إال  لألطفـال ومـن الش
ً
 لألنظمـة  الوليّ بعـد موافقـة  املحّددةوفقـا

ً
ووفقـا

وائـحو 
ّ
قةواإلجــراءات  الّسياساتتزويـد الجهــات األخــرى ب يتّم علـى أن  الّصلـةذات  الّسياساتو  الل

ّ
خصّيةبحمايــة البيانــات  املتعل

ّ
لألطفــال  الش

فاقومــن فــي حكمهـم وتضمينهـا فـي العقـود و 
ّ
 يـات.االت

 .املحّددةها فـي غيـر األغـراض سـتخداموأخـذ املوافقـة منـه فـي حـال مشـاركة البيانـات مـع جهـات أخـرى ال  الوليّ تلتـزم الوزارة بإشـعار  .22

فـل أو مــن فــي حكمــه بطريقـة مباشـرة ألي غـرض كان وإتاحـة الفرصـة لـه  الوليّ تلتــزم الوزارة بإشــعار  .23
ّ
فــي حــال الرغبــة فــي الّتواصــل مــع الط

 بذلـك. قيامـه كيفّيةواصـل مـع إيضـاح رفـض هـذا التّ ل

خصّيةالبيانــات  قبــل مشــاركة الوطنّيــةالبيانات  إدارةتلتــزم الوزارة بأخــذ موافقــة مكتب  .24
ّ

لألطفــال ومــن فــي حكمهــم مــع جهــات أخــرى  الش

 اململكــة.خــارج 

فـل أو مــن فــي حكمــه شــخصيّ يحظـر علــى الوزارة جمــع بيانــات  .25
ّ
قة مــن الط

ّ
بأحــد أفــراد أســرته فــي أي حــال مــن األحــوال، ماعــدا  تتعل

خصّيةالبيانــات 
ّ

 للولــي. الش

بـاتتلتـزم الوزارة ب .26
ّ
ات التـي تسـتهدف مـن تصميـم الخدمـات واملنتجـ األولـىاألطفـال ومـن فـي حكمهـم منـذ املراحـل  خصوصّيةحمايـة  متطل

 .الرقمّية الّتطبيقـاتأو  االلكترونّيةهـذه الفئـة، بمـا فـي ذلـك املواقـع 

خصّيةاملناســبة التــي تمنــع األطفــال ومــن فــي حكمهــم مــن إتاحــة بياناتهـم  الّتدابيـر تلتــزم الوزارة بتطبيــق  .27
ّ

اسـة للجمهـور بطريقـة والحّس  الش

 عـرف عليهـم وعلـى أسـرهم بشــكل مباشــر.خّللهـا التّ يمكـن مـن 

  الّتدابيـر تلتـزم الوزارة بتطبيـق  .28
ّ
 فـي حـدود املعقـول لحـذف البيانـات املناسـبة واملمكنـة عمليـ
ً
خصّيةا

ّ
فـل والحّس  الش

ّ
اسـة مـن منشـورات الط

خصّيةـات ومـن فـي حكمـه قبـل نشـرها، بمـا فـي ذلـك عـرض امللّف 
ّ

  الش
ّ
 واصـل االجتماعـي.شـر عبـر حسـابات التّ والن

خصّيةعلـى معالجـة البيانـات  تلتـزم الوزارة بعـدم اتخـاذ قـرارات آليـة بنـاءً  .29
ّ

دة لهـا ها ألغـراض متعـّد اسـتخداملألطفـال ومـن فـي حكمـه و  الش

سويقتأثيـر كبيـر عليهـم، ومنهـا علـى سـبيل املثـال 
ّ
 ـر.املباش الت

ة الّضوابط اسـتخدامتلتــزم الوزارة ب .30
ّ
ة الّتدابيـر و  اإلداريـ

ّ
 والضّ  الّتقنيـ

ّ
خصّيةـة الكافيــة لحمايــة البيانــات مانــات القانونيـ

ّ
لألطفــال ومــن  الش

 فــي حكمهــم.
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قةياسـات واإلجـراءات بمراقبـة االمتثـال للّس  يقوم املكتب .31
ّ
خصّيةبحمايـة البيانـات  املتعل

ّ
 يتمّ و  لألطفــال ومــن فــي حكمهــم بشــكل دورّي  الش

ةتحديـد وتوثيـق اإلجـراءات  يتّم كمـا  - يفّوضهأو مــن  -بالوزارة املســؤول األّول عرضهــا علــى 
ّ
اتخاذهـا فـي حـال عـدم  يتّم التـي سـ الّتصحيحيـ

سلسـلحسـب  الوطنّيــةالبيانات  إدارةمكتب االمتثـال وإشـعار 
ّ
 .الّتنظيمـي الت

 للليـات  الّسياسةبشـكل دوري مـن امتثـال الجهـات األخـرى لهـذه  قحّق التّ بجهـات معالجـة أخـرى تعاقد الوزارة مع عنـد  يقوم املكتب .32
ً
وفقـا

 .الوزارةتقـوم بهـا  الحقة، علـى أن يشـمل ذلـك أي تعاقـدات الوزارةهـا تحّددواإلجـراءات التـي 

 اإلستثناءات 9.4

فـلمـة فـي حـال كانـت الخدمـة املقّد  الوليّ ال يشـترط الحصـول علـى موافقـة  .1
ّ
  للط

ّ
 ملهــام ة أو استشــاريّ أو مـن فـي حكمـه هــي خدمــة وقائيــ

ً
ة وفقــا

فـل)واختصاصــات الوزارة 
ّ
زمةاألدنــى مــن البيانــات  الحّد بجمــع  الوزارة ، علــى أن تلتــزم(الجهــات ذات العّلقــة بحمايــة الط

ّ
 تحقيقل الّل

 .وإتّلفهـا فـور االنتهـاء مـن تقديـم الخدمـة الغــرض،

خصّيةفـي حـال اإلفصـاح عـن بياناتـه  الوليّ ال يشـترط الحصـول علـى موافقـة  .2
ّ

لطـرف ثالـث مـن أجـل تنفيـذ التـزام مشـروع علـى الوزارة  الش

فاقّيةر أو لتنفيـذ أو لتنفيـذ نظـام آخـ
ّ
 فيـه أو كانـت الجهـة التـي سـ تكـون اململكـة ات

ً
ةاإلفصـاح لهـا جهـة  يتّم طرفـا

ّ
ةأو  قضائيـ

ّ
 .أمنيـ

فـل أو مـن فـي حكمـه هـو  عندمــا يكــون الغــرض الوحيــد مــن جمــع بيانــات االتصــال الوليّ ال يشــترط الحصــول علــى موافقــة  .3
ّ
مباشـرة  الـردّ بالط

فـل ومـن فـي حكمـه، وال تسـتخدم هـذه البيانـات بمعـاودة االتصـال بـه مـّرة أخـرى أو ألي غـرض آخـر، وال  محـّددعلـى طلـب 
ّ
 يتمّ مـن الط

  اإلفصـاح عنهـا،
ّ

فـلوتقـوم الوزارة بحذفهـا مـن سـجّل
ّ
 .تها فـور االسـتجابة لطلـب الط

فـل ومـن فـي حكمـه هـو االسـتجابة  الوليّ ال يشــترط الحصــول علــى موافقــة  .4
ّ
عندمــا يكــون الغــرض مــن جمــع بيانــات االتصــال للولــي والط

فـل ومـن فـي حكمـه  - ة أو أكثـر مـرّ  - مباشـرة
ّ
اإلفصـاح عنهـا، أو  يتّم ال هـذه البيانـات ألي غـرض آخـر، و  اسـتخدام يتّم ، وال املحّددلطلـب الط

 .بإشـعار بذلـك الوليّ تزويـد  يتّم دمجهـا مـع أي بيانـات أخـرى، و 

فـل ومــن فــي حكمـه واسـم  الوليّ ال يشــترط الحصــول علــى موافقــة  .5
ّ
وبيانـات االتصـال هـو  الوليّ عندمــا يكــون الغــرض مــن جمــع اســم الط

فـل ومـن فـي حكمـه، وال 
ّ
فـل ومـن فـي  اسـتخدام يتّم حمايـة سـّلمة الط

ّ
هـذه البيانـات أو الكشـف عنهـا ألي غـرض ال عّلقـة لـه بسـّلمة الط

 بإشـعار بذلـك. الوليّ حكمـه، ويجـب علـى الوزارة تزويـد 

قة خاّصةالاألحكام  9.5
ّ
 الشرعي الوليّ ب املتعل

خصّيةلوزارة أن تحصـل علـى البيانـات ليجـوز  .1
ّ

فـل ومـن فـي حكمـه  للولـّي  الش
ّ
األدنــى  الحّد أن تلتــزم بالحصــول علــى  مباشـرة، علــىمـن الط

زمةمــن البيانــات 
ّ

 .والحصـول علـى موافقتـه الوليّ فقـط مـن أجـل إشـعار  - الوليّ االســم وطريقــة الّتواصــل مــع  - الّل

ةــق مــن حّق الوســائل املناســبة للت اسـتخدامتلتــزم الوزارة ب .2
ّ
فـل  الوليّ  هويـ

ّ
خصّيةقبــل أخــذ موافقتــه ومنحـه الوصـول إلـى بيانـات الط

ّ
 الش

 للضوابـط 
ً
 .والجهـات ذات االختصـاص من الّسيبرانيلأل  الوطنّيــةمـن قبـل الهيئـة  املعتمدةومـن فـي حكمـه وفقـا

فـل  أيـام مـن تاريـخ التواصـل معـه، (10) ولـم يقـدم موافقتـه خـّلل الوليّ فـي حـال تـم طلـب موافقـة  .3
ّ
تلتـزم الوزارة بإتـّلف بيانـات الط

خصّية
ّ

 .التـي ُجمعـت الوليّ ومـن فـي حكمـه وبيانـات  الش

خصّيةاالبيانـات  اسـتخدامتلتـزم الوزارة بعـدم  .4
ّ

للولـي لغيـر الغـرض الـذي ُجمعـت مـن أجلـه فـي حـدود املوافقـة علـى جمـع ومعالجـة  لش

خصّيةالبيانـات 
ّ

فـل الش
ّ
 .ومـن فـي حكمـه للط

لبب الوليّ تلتــزم الوزارة بإشــعار  .5
ّ
فـل ومــن فــي حكمــه فيمــا ــات املقّد الط

ّ
قمــة مــن الط

ّ
خصّيةبالبيانــات  يتعل

ّ
  لــه وأخــذ موافقتــه عليهــا. الش
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 القواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة 10

 نطاق الّسياسة 10.1

و تشرف عليها أوزارة الّداخلّية والخارجّية وإدارات ومكاتب الّتعليم واملدارس التي تديرها الجميـع إدارات  ق أحــكام هــذه الوثيقــة علــىتنطبــ

مــن ذلــك نقـل  والتـي تقـوم بنقـل البيانـات الشــخصية إلــى جهــات أخــرى خــارج الحــدود الجغرافيــة للمملكــة بغــرض معالجتهــا، ويســتثنى، الوزارة

 .البيانـات الشــخصية مـن وإلــى األفـراد مباشـرة

 أصحاب البياناتحقوق  10.2

 إلــى سياســة حمايــة البيا
ً
 محـددة فيمـا يتعلـق بمعالجـة بياناتهـم إشــارة

ً
نــات الشــخصية، فــإن املبــادئ األساســية للحمايــة تمنــح األفــراد حقوقــا

ة عبـر ـا يتعلـق بنقـل البيانـات الشـخصيالقواعـد العامـة التـي يجـب االلتـزام بهـا عنـد معالجتهـا. وفيم الوزارةالشـخصية، بينمـا تحـدد التزامـات 

 ـوق التاليـة:الحـدود، فـإن لصاحـب البيانــات نفــس الحقــوق املوضحــة فــي سياســة حمايــة البيانــات الشــخصية مــع التأكيــد علــى الحقـ

 :
ً
ود الجغرافيـة للمملكـة الحق في العلم ويشـمل ذلك إشـعاره باألسـاس النظامي أو االحتياج الفعلي لنقل بياناته الشـخصية خـارج الحـد أوال

وأخـذ موافقتـه  ومـكان تخزينهـا أو اسـتضافتها، والجهـات التـي سـيتم اإلفصـاح لهـا عـن بياناتـه الشـخصية عنـد نقلهـا، والغـرض مـن هـذا النقـل،

 علـى ذلـك، والتدابيـر األمنيـة املتخـذة لحمايـة بياناتـه الشـخصية فـي أثنـاء النقـل وبعـد.

 :
ً
مـا لـم يكـن الغـرض مـن نقـل البيانـات  –فـي أي وقـت  –الحـق فـي الرجـوع عـن موافقتـه علـى معالجـة بياناتـه الشـخصية خـارج الحـدود  ثانيـا

 ملتطلبـات نظاميـة.
ً
 للمصالـح الحيويـة لألفـراد، أو تنفيـذا

ً
 للمصلحـة العامـة، أو حمايـة

ً
 تحقيقـا

 :
ً
مـا  ، وذلــك لّلطـّلع عليهـا، وطلـب تصحيحهـا، أو إتمامهـا، أو تحديثهـا، وطلـب إتـّلفالوزارةالحــق فــي الوصــول إلــى بياناتــه الشــخصية لــدى  ثالثــا

 والحصــول علــى نســخة منهــا بصيغــة واضحــة. ،انتهـت الحاجـة إليـه منهـا

  التزامات الوزارة 10.3

بتخزيـن البيانـات الشــخصية ومعالجتهــا داخــل اململكــة  الوزارةجـة أن تكـون داخـل الحـدود الجغرافيـة للمملكـة، حيـث تقـوم األصـل فـي املعال

ملكـة إال بعـد ـارج امللضمــان املحافظــة علــى الســيادة الوطنيــة علــى هــذه البيانــات وحمايـة خصوصيـة أصحابهـا، وال يجـوز نقلهـا أو معالجتهـا خ

 التحقـق مـن الحـاالت املوضحــة أدنــاه حســب التسلســل التالــي:

م جهــة املعالجــة إذا كانـت جهـة املعالجـة الخارجيـة املسـند إليهـا أنشـطة معالجـة البيانـات الشـخصية فـي دولـة ضمـن قائمــة االعتمــاد، فتقــو  .1

مكتب مــع  مكتب إدارة البيانات بالوارة التنســيقعلــى نقــل البيانــات، وعلــى  بالوزارةمن املسؤول األول يــة الداخليــة بأخــذ موافقــة كتاب

 .إدارة البيانات الوطنية

ملكـة إذا كانـت جهـة املعالجـة الخارجيـة فـي دولـة ليسـت ضمن قائمة االعتماد، فإن نقل البيانات الشـخصية خـارج الحـدود الجغرافيـة للم .2

 مكتبال يقـل عـن مسـتوى الحمايـة الـذي كفلتـه سياسـة حمايـة البيانـات الشـخصية الصـادرة مـن  –يتطلـب مسـتوى كاٍف مـن الحمايـة 

 بعـد إجـراء تقييـم مسـتوى الحمايـة التـي توفرهـا جهـة املعالجـة الخارجيـة. – إدارة البيانات الوطنية

سـبيل إذا لـم يكـن هنـاك مسـتوى كاٍف مـن الحمايـة، فتقـوم الجهـة بوضـع ضمانـات مناسـبة لحمايـة حقـوق أصحـاب البيانـات، ومنهـا علـى  .3

 د القياسـية، أو القواعـد امللزمة.املثـال، اسـتخدام البنـو 

البيانـات واملوضحـة إذا لـم تتمكـن الجهـة مـن توفيـر الضمانـات الكافيـة، فيمكـن االعتمـاد علـى أحـد االسـتثناءات النظاميـة التـي تتطلـب نقـل  .4

 أدنـاه.( ثالثـا)فـي البنـد 

الحصـول علـى موافقـة كتابيـة مـن داخل الوزارة أعــّله، يجــب علــى املعالجــة الداخليـة  (4)و (3) و  (2)فــي جميــع الحــاالت الــواردة فــي الفقــرات 

 .مكتب إدارة البيانات الوطنيةالتنسـيق مـع  مكتب إدارة البيانات بالوزارةعلـى نقـل البيانـات، وعلـى  املسؤول األول بالوزارةمن 

: تقييم مستوى الحماية
ً
 أوال

لتحديــد  –كل حالــة علــى حــدة  –بنقـل البيانـات خـارج الحـدود الوطنيـة بإجـراء تقييـم اآلثـار واملخاطـر املحتملــة  عند رغبتها الوزارةتقـوم  يجـب أن

املســؤول األّول ج التقييـم علـى ســتوفر مسـتوى كاٍف مـن الحمايـة لحقـوق أصحـاب البيانـات وعـرض نتائـ كانــت جهــة املعالجــة الخارجيــةمــا إذا 

بااللتـزام بمعاييـر التقييـم سـواء املعاييـر العامـة أو القانونيـة الوزارة لتحديـد مسـتوى قبـول املخاطـر وإقرارهـا. وللقيـام بذلـك يجـب أن تقـوم بالوزارة 

 فـي جميـع الظـروف:
ً
 وذلـك لضمـان أن يكـون مسـتوى الحمايـة مّلئمـا
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 معايير التقييم العامة -أ  

 عنـد تقييـم مسـتوى الحمايـة أن تأخـذ بعيـن االعتبـار نـوع وقيمــة وحجــم البيانــات املــراد نقلهــا  الوزارةوحساسـية البيانـات: يجـب علـى  طبيعـة

 مـن الحمايـة.ودرجــة حساســيتها، حيــث إن نقــل البيانــات الشــخصية الحساســةيتطلـب مسـتوى عـاٍل 

  عنـد تقييـم مسـتوى الحمايـة أن تأخـذ بعيـن االعتبـار الغـرض مـن املعالجـة والفئـة املسـتهدفة  الوزارةالغـرض مـن معالجـة البيانـات: يجـب علـى

ى نطـاق مـن أصحـاب البيانـات ونطـاق املعالجـة والجهـات التـي سـيتم مشـاركة البيانـات معهـا، حيـث إن معالجـة بيانـات شـخصية حساسـة علـ

 الحمايـة. واسـع يتطلـب مسـتوى عـاٍل مـن

  عنـد تقييـم مسـتوى الحمايـة أن تأخـذ بعين االعتبـار مـا إذا كانـت املعالجـة سـتتم  الوزارةالفتـرة التـي يتـم خّللهـا معالجـة البيانـات: يجـب علـى

ن البيانـات الشـخصية التـي سـيتم أو سـتتم بشـكل متكـرر ومنتظـم، حيـث إ –ملـرة واحـدة فقـط أو لفتـرة محـدودة  –بشـكل مقّيـد أو عرضـي 

 معالجتهـا بشـكل منتظـم وعلـى املـدى الطويـل تتطلـب مسـتوى عـاٍل مـن الحمايـة.

  بالضـرورة ليـس  –عنــد تقييــم مســتوى الحمايــة أن تأخــذ بعيــن االعتبــار الدولــة التــي ُجمعـت منهـا البيانـات  الوزارةمنشــأ البيانــات: يجــب علــى

وذلـك لتحديـد توقعـات أصحـاب البيانـات فيمـا يتعلـق بمسـتوى الحمايـة، حيـث إن نقـل البيانـات  –الدولـة التـي سـيتم نقـل البيانـات منهـا 

 يتطلـب مسـتوى ال يقـل عـن مسـتوى الحمايـة ف
ً
 ـي هـذه الـدول.الشـخصية التـي تـم جمعهـا مـن دول تخضـع ملسـتوى حمايـة عـاٍل جـدا

  عنــد تقييــم مســتوى الحمايــة أن تأخــذ بعيــن االعتبــار املراحـل التـي يتـم بهـا نقـل البيانـات  الوزارةالوجهــة النهائيــة للبيانــات: يجــب علــى

  –الشـخصية 
ً
آخـر مرحلـة مـن  –ـة التـي تعـد هـي الوجهـة النهائيـة وتقييـم مسـتوى الحمايـة فـي الدول –والتـي قـد تمـر بأكثـر مـن دولـة أحيانـا

 مراحـل النقـل.
  عنـد تقييـم مسـتوى الحمايـة أن تأخـذ بعيـن االعتبـار اإلجـراءات اإلداريـة والتدابيـر التقنيـة والضوابـط  الوزارةالضوابـط األمنيــة: يجـب علـى

 ملعلومـات، كالتشـفير والضوابـط األمنيـة واملعاييـر الدوليـة.املاديـة املعتمـدة فـي سياسـات الجهـة ألمـن ا
أنـه بالظـروف الخاصـة للحالـة تكــون اآلثــار الســلبية علــى حقــوق أصحــاب  –بنـاًء علـى املعاييـر العامـة  –إذا أظهـرت نتائـج تقييـم مسـتوى الحمايـة 

 فــي هــذه  –بنــاًء علــى املعاييــر القانونيــة  –نخفضــة، فقــد ال يكــون تقييــم مســتوى الحمايــة البيانــات محــدودة واملخاطــر املحتملــة م
ً
ضروريــا

 الحالــة.

 معايير التقييم القانونية: -ب   

واملخاطـر املحتملـة فـي مراعــاة هــذه املعاييــر عندمــا تكـون نتائـج تقييـم اآلثـار ــات خــارج الحــدود الوطنيــة نقــل البيان عند الوزارةيجــب أن تقــوم 

 أعـّله غيـر كافيـة، ومـن هـذه الحـاالت علـى سـبيل املثـال، أن يتـم نقـل بيانـات شـخصية حساسـة بشـكل دائـم ومنتظـم وعلـى نطـاق (أ) الفقـرة

 واسـع.

 املـراد نقـل  –عنـد تقييـم مسـتوى الحمايـة أن تأخـذ بعيـن االعتبـار مـا إذا كان فـي الدولـة  لوزارةفـذة: يجـب علـى اريعات النااألنظمـة والتشـ

أنظمـة وتشـريعات تحمـي حقـوق أصحـاب البيانـات فيمــا يتعلــق بمعالجــة بياناتهــم الشــخصية، وتضمــن قــدرة األطــراف  –البيانـات لهـا 

 بموجـب هـذه العقـود. ـاركة علــى التعاقــد وااللتــزاماملشـ

  املـراد نقـل البيانـات لهـا  –عنـد تقييـم مسـتوى الحمايـة أن تأخـذ بعيـن االعتبـار مـا إذا كانـت الدولـة  الوزارةااللتزامـات الدوليـة: يجـب علـى– 

 فـي اتفاقيـات دوليـة أو تتبنـى مبـادئ ومعاييـر 
ً
 دوليـة لحمايـة البيانـات الشـخصية. طرفـا

  املـراد نقـل  –عنـد تقييـم مسـتوى الحمايـة أن تأخـذ بعيـن االعتبـار مـا إذا كانـت الدولـة  الوزارةالقواعـد واملمارسـات املعتمـدة: يجـب علـى

 ة البيانـات الشـخصية.تعتمـد قواعـد سـلوكية أو ممارسـات عامـة أو معاييـر خاصـة لحمايـ –البيانـات لهـا 

: الضمانات املناسبة
ً
 ثانيا

، فيجـب عليهـا إذا كانـت الجهـة فـي دولـة ليسـت مـن ضمـن قائمـة االعتمـاد ولـم تخضـع لتقييـم مسـتوى الحمايـة أو كان مسـتوى الحمايـة غيـر كاِف 

 توفيـر الضمانـات املناسـبة لحمايـة البيانـات الشـخصية، ومنهـا:

 نموذجيـة أو قياســية  الوزارةـود التعاقديـة القياسـية: يجـب علـى البن 
ً
يتــم املوافقــة عليهــا مــن قبــل  –أن تضّمـن فـي العقـود واالتفاقيـات بنـودا

ــة لتقييــد نقــل البيانــات الشــخصية خــارج الحــدود الجغرافيــة للمملكــة بمــا يضمــن املحافظــة علــى خصوصي – مكتب إدارة البيانات الوطنية

 .أصحابهــا وحمايــة حقوقهــم
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  ن تقـوم بإعـداد قواعـد التـي تعمـل ضمـن مجموعـة متعـددة الجنسـيات أاملعالجـة داخل الوزارة القواعـد املشـتركة امللزمـة: يجـب علـى جهـة

 تنطبـق علـى عمليـات نقـل البيانـات الشـخصية خـارج الحـدود بمـا فـي ذلـك معالجـة انتهـاكات ال
ً
خصوصيـة مشـتركة داخليـة ملزمـة قانونيـا

 ، ويتـم تضميـن هـذمكتب إدارة البيانات الوطنيةواإلشـعار عنهـا علـى أن تتـم املوافقـة عليهـا مـن قبـل 
ً
ه القواعـد املشـتركة بصفتهـا ملحقـا

عنـد وجـود  املسؤول األول بالوزارةأخـذ موافقـة  جهة املعالجةالتفاقيـات مسـتوى الخدمـة أو العقـود املبرمـة بيـن الجهتيـن.  كمـا يجـب علـى 

ـة أخــرى يرّجــح أن يكــون لــه أثــر ســلبي علــى الضمانــات التــي أي التـزام قانونـي تخضـع لـه هـذه الجهـة أو إحـدى الجهـات التابعـة لهــا فــي دولـ

 توفرهــا القواعــد املشــتركة امللزمـة.

  مكتب إدارة البيانات الوطنيةأو املسؤول األول بالوزارة باســتخدام قواعــد الســلوك املعتمــدة مــن الوزارة قواعــد الســلوك املعتمــدة: أن تقــوم 

 يــة حقوقهــم.بصفتهــا أداة فّعالــة تحــّدد االلتزامــات علــى جهــات املعالجــة لضمــان املحافظــة علــى خصوصيــة أصحــاب البيانــات وحما

 الضمانـات املناسـبة  باالسـتعانة بأطـراف خارجيـة مسـتقلة تتولـى إصـدار شـهادات اعتمـاد تؤكـد وجـودالوزارة لشـهادات املعتمـدة: أن تقـوم ا

بتقديــم التزامــات قابلــة للتنفيــذ لتطبيــق هــذه الضمانــات بمــا  الوزارةالتـي توفرهـا جهـات التحكـم أو جهـات املعالجـة الخارجيـة. كمـا تقــوم 

 .تعلقـة بحقـوق أصحـاب البيانـاتفــي ذلــك األحــكام امل

 لنقــل البيانــات الشــخصية علــى أن تتضمــن  الوزارة جهــات العامــة: أن تقــوماالتفاقيــات امللزمــة بيــن ال 
ً
بتوقيــع اتفاقيــة ملزمــة قانونيــا

 تعاقديـة ملزمـة تضمـن املحافظـة علـى خصوصيـة أصحـاب البيانـات وتحمـي حقوقهـم.
ً
 هــذهاالتفاقيـة بنـودا

: االستثناءات لحاالت محددة 
ً
 ثالثا

 )واألحــكام املوضحـة فـي البنـد نقــل البيانــات الشــخصية خــارج الحــدود الجغرافيــة دون االلتــزام بالشــروط  للوزارةيمكــن 
ً
 )والبنـد  (أوال

ً
أعـّله  (ثانيـا

 فـي حـاالت محـددة، ومنهـا أن يكـون نقـل البيانـات خـارج الحــدود الجغرافيــة للمملكــة:

 على موافقة أصحاب البيانات.استناًدا  .1

 فيه. .2
ً
 اللتزام تعاقدي ويكون صاحب البيانات طرفا

ً
 تنفيذا

 ملتطلبات قضائية. .3
ً
 تنفيذا

 فيها. .4
ً
 ألحكام نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون اململكة طرفا

ً
 تنفيذا

 .ك حماية الصحة أو السّلمة العامةللمحافظة على املصلحة العامة بما في ذل .5

 .الحيوية ألصحاب البيانات املصالحلحماية  .6

، يجـب علـى جهـة التحكـم أو املعالجـة الداخليـة الحصـول علـى موافقـة (5)، (4)، (3)، (2)، (1) االت الـواردة فـي الفقـراتفـي جميـع هـذه الحـ

مكتب إدارة التنسـيق مـع  إدارة البيانات بالوزارةمكتب وعلـى  –كل حالـة علـى حـدة  –علـى نقـل البيانـات  املسؤول األول بالوزارةكتابيـة مـن 

 مكتب إدارة البيانات بالوزارةإشـعار  فيجـب علـى جهـة التحكـم أو جهـة املعالجـة (6) . أمـا مـا يتعلـق بالحالـة الـواردة فـي الفقـرةالبيانات الوطنية

 بذلك. يانات الوطنيةمكتب إدارة البإشـعار  مكتب إدارة البيانات بالوزارةفقـط، وعلـى 

 حكام عامةأ 10.4

أو التابعـة للوزارة التنظيميــة وتعميمهــا علــى جميــع الجهـات الوزارة  هــذه الوثيقــة مــع وثائق مواءمــة مكتب إدارة البيانات بالوزارةتولــى ي .1

 .القواعـد نشـود مـن إعـداد هـذهاملرتبطـة بهـا بمـا يحقـق التكامـل ويضمـن تحقيـق الهـدف امل

 أو املرتبطـة بهـا لهـذه القواعـد بشـكل دوري.التابعـة للوزارة بمراقبـة امتثـال الجهـات  مكتب إدارة البيانات بالوزارةتقـوم  .2
 للليـات واإلجـراءات التـي  وجهة املعالجة جهة التحكميجـب علـى  .3

ً
إدارة البيانات  يحددها مكتباالمتثـال لهـذه القواعـد وتوثيـق االمتثـال وفقـا

 بالوزارة.
أن تتحقـق بشـكل دوري مـن امتثـال جهـات املعالجـة  –داخـل أو خـارج اململكـة  –عنـد تعاقدهـا مـع جهـات املعالجـة  جهة التحكميجـب علـى  .4

 للل
ً
يشـمل ذلـك أي تعاقـدات الحقـة تقـوم بهـا ، علـى أن مكتب إدارة البيانات بالوزارة يحددهاالتـي يـات واإلجـراءات لهـذه القواعـد وفقـا

 جهـات املعالجـة.
 لطبيعــة وحساســية هــذه البيانــا للوزارةيحــق  .5

ً
ت بعــد التنســيق وضــع قواعــد إضافيــة لنقــل أنــواع محــددة مــن البيانــات الشــخصية وفقــا

 .مكتب إدارة البيانات الوطنيةمــع 
املتعلقــة بحمايــة البيانــات الشــخصية عنــد نقلهــا  –العامــة والقانونيــة  –بمراجعــة معاييــر التقييــم  البيانات بالوزارةمكتب إدارة يقــوم  .6

 خــارج الحــدود الجغرافيــة للمملكــة واتخــاذ القــرارات املنظمــة لهــا.
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تحـدد مسـتوى  بوضـع قائمـة محـددة للعوامـل الرئيسـة التـيبالتنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية  مكتب إدارة البيانات بالوزارة يقـوم .7

ـات ومنهــا علــى ســبيل املثــال، األنظمــة والتشــريعات، حمايــة الحقــوق والحريــات، األمــن الوطنــي، قواعــد حمايــة البيانـ ،الحمايـة املناسـب

 الجهــة اإلشــرافية لحمايــة البيانــات، االلتزامــات امللزمــة التــي تعهــدت بهــا الدولـة.الشــخصية، 
بإعــداد قائمــة االعتمــاد ومراجعتهــا ونشــرها وتحديثهــا بشــكل بالتنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية  مكتب إدارة البيانات بالوزارةيقــوم  .8

علـى تقييـم مسـتوى الحمايـة املناسـب بحيـث ال يقـل عـن مسـتوى الحمايـة الـذي كفلتـه سياسـة حمايـة البيانـات الشـخصية  دوري وذلــك بنــاءً 

 .مكتب إدارة البيانات الوطنيةالصـادرة مـن 

 بإعداد البنود القياسية ومراجعتها لحماية البيانات الشخصية. مكتب إدارة البيانات بالوزارةيقوم  .9

 


